
  

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA – Ý 

Địa chỉ : 
Đường 11B KCN Thanh Vinh – P.Hòa Khánh 

Bắc – Q.Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng 

Điện thoại : (0236) 3841000 – 3841966 

Fax : (0236) 3730718 – 3732508 

Email : dny@thepdana-y.com 

Website : www.thepdana-y.com 

 

THÉP DANA – Ý 

" NGƯỜI BẠN SONG HÀNH CÙNG NHỮNG 

CÔNG TRÌNH CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ " 



 

BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THÉP DANA - Ý 



  



  

Tình hình hoạt động trong năm 

 Tình hình hoạt động sản xuất  

kinh doanh trong năm 2017 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 

của chủ sở hữu 

 Báo cáo tác động liên quan đến  

môi trường và xã hội 

Đánh giá của Hội đồng quản trị 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về 

 các mặt hoạt động của Công ty 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về  

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

công ty 

 Các kế hoạch, định hướng của 

 Hội đồng quản trị 

Báo cáo tài chính 

 Bảng cân đối kế toán 

 Báo cáo kết quả sản xuất kinh 

doanh 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 Thuyết minh báo cáo tài chính 

Quản trị Công ty 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản  

lợi ích của Hội đồng quản trị,  

Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

Báo cáo và đánh giá của Ban 

Tổng giám đốc 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức,  

chính sách, quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

Thông tin chung 

 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Mô hình quản trị, tổ chức kinh 

doanh, bộ máy quản lý 

 Định hướng phát triển  

 Các rủi ro 

MỤC LỤC 



  

HUỲNH VĂN TÂN  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thưa Quý cổ đông! 

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển của Công ty Cổ phần Thép Dana-Ý, một chặng 

đường không dài nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cán bộ, công nhân viên Công ty cũng như 

người dân Đà Nẵng. Nhân dịp này chúng ta cùng nhìn về chặng đường đã qua và tin tưởng vào sự phát 

triển bền vững  trong những năm tới. Tiếp nối thành tựu của Công ty Thanh Lợi, Công ty Cổ phần Thép 

Dana-Ý ra đời trong xu hướng phát triển chung của nền kinh tế Thép Dana - Ý hãnh diện tạo nên một nét 

văn hóa đẹp trong doanh nghiệp mà ở đó niềm tin, sự đồng lòng đã đưa Dana - Ý phát triển không ngừng. 

Từ một doanh nghiệp với số vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng cùng với lực lượng lao động còn hạn chế 

trong giai đoạn nắm giữ hệ thống sản xuất sản lượng đạt 60.000 tấn năm và chỉ với một chủng loại thép 

cuộn D6-D8. Đến nay, Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý đã sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại với tổng 

tài sản lên tới 2.205 tỷ đồng có khả năng sản xuất đa dạng, linh hoạt các chủng loại thép xây dựng với 

công suất 250.000 tấn / năm, đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 900 lao động, đáp ứng 

cơ bản những nhu cầu của thị trường thép khu vực và trở thành Công ty hàng đầu tại khu vực Miền Trung. 

Trung thành với cam kết ban đầu, Dana - Ý đã vượt qua những khó khăn thách thức duy trì mức tăng 

trưởng đều đặn hàng năm ở mức tăng trưởng lợi nhuận gộp trung bình từ năm 2013 đến năm 2017 là 

6,06%, đảm bảo duy trì mức cổ tức hợp lý cho các cổ đông từ thời khi thành lập đến nay trung bình đều 

đặn ở mức khoảng 10% từ năm 2010 đến nay. 

Hướng tới sự phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý liên tục cập nhật áp dụng công nghệ 

mới, đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất theo chiều sâu tiệm cận với thiết bị và công nghệ hiện đại bậc 

nhất đang được áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn cho các cổ 

đông, đến nay tổng giá trị đầu tư bằng nguồn vốn tự có đạt gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 

còn lại đạt gần 98 tỷ đồng tính đến cuối năm 2017 và thành tích đó thật sự đáng được  ghi nhận. 

 

 

 



 

 

Sự kiên định trong mục tiêu, sự linh hoạt trong 

điều hành và tinh thần lao động hết mình của 

toàn thể cán bộ Công nhân Công ty đã đem lại 

những thành quả tốt đẹp, đặc biệt trong năm 

2017 Công ty đã đạt mức cao về sản lượng, 

doanh thu và lợi nhuận: Sản lượng phôi thép và 

thép xây dựng đạt 387.174 tấn giảm 8,26% so 

năm 2016, tuy nhiên doanh thu đạt 2.336 tỷ 

đồng tăng 9,77% so năm 2016; Lợi nhuận sau 

thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với 

cùng kỳ năm 2016. Đây là tín hiệu minh chứng 

cho sự phát triển ổn định của Thép Dana - Ý. 

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, 

Dana - Ý duy trì thường xuyên các hoạt động 

xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và coi đó là 

nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 

người lao động của Công ty nói riêng và của 

cộng đồng nói chung. Chỉ tính riêng năm 2017 

và nhân dịp Tết cổ truyền năm Đinh Dậu Công 

ty đã tham gia các hoạt động mang tính nhân 

đạo, thiết thực dành cho nhiều đôi tượng khác 

nhau. Đối với nguồn lao động bên trong, Công 

ty phối hợp với công đoàn duy trì chương trình 

xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn trong Công ty nhằm hỗ trợ, giúp 

người lao động yên tâm làm việc hết mình cho 

lợi ích chung của Công ty. Đối với xã hội và 

nhân dân địa phương Công ty duy trì chương 

trình viết tiếp ước mơ nhằm giúp đỡ các em học 

sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ cho hơn 300 hộ 

nghèo tại xã Hòa Liên trong dịp Tết, ngoài ra 

Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động có 

ý nghĩa khác với tổng chi phí hơn 1.195 tỷ đồng 

trong năm 2017. 

Bước vào năm 2018, trong bối cảnh kinh tế vĩ 

mô ổn định, dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy 

mạnh sau một loạt chính sách khuyến khích và 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển 

ngành thép tiếp đón nhận những tín hiệu tích 

cực; dự báo tăng trưởng thép xây dựng đạt 

vào khoảng 10%. Cùng với thông điệp mạnh 

mẽ từ chính phủ "KỶ CƯƠNG, LIÊM CHÍNH, 

HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ HÃY 

HÀNH ĐỘNG VÀ HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ, 

QUYẾT LIỆT HƠN ĐỂ CHỚP LẤY THỜI CƠ, 

ĐÃ NÓI LÀ LÀM VÀ LÀM NGAY" sẽ tạo luồng 

sinh khí mới cho Thép Dana – Ý. 

Hội đồng quản trị Thép Dana - Ý chủ trương  

tiếp tục ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh 

đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 

Tổng giám đốc và các phòng ban tham mưu 

phối hợp chặt chẽ với các đối tác và hệ thống 

phân phối của Công ty. Điều hành linh hoạt và 

có những chính sách phù hợp với tình hình 

thực tiễn; tăng cường công tác nghiên cứu áp 

dụng các giải pháp kỹ thuật – công nghệ tiên 

tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thông 

qua việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, 

giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng 

lượng. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường; 

Tăng cường nghiên cứu mở rộng thị trường, 

tiếp cận các thị trường ngoài khu vực truyền 

thống; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo 

nhân lực tiếp cận ứng dụng kỹ thuật số trong 

sản xuất – kinh doanh làm tiền đề tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm thép. 

 Với truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tích 

lũy được trong những năm qua Thép Dana - Ý 

tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu do Đại 

hội đồng cổ đông đề ra, đáp ứng kỳ vọng của 

các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân.  

Thay mặt hội đồng quản trị, tôi kêu gọi toàn thể 

người lao động đoàn kết một lòng, tập trung trí 

tuệ và tình yêu lao động phát huy sức mạnh tập 

thể đưa Thép Dana - Ý bước sang một giai 

đoạn mới thành công rực rỡ. 

Xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của toàn thể 

cổ đông, cám ơn sự giúp đỡ của các cấp chính 

quyền đoàn thể và xin hứa luôn luôn là người 

đại diện trung thành của quý vị. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HUỲNH VĂN TÂN 



 

  

 

SỨ MỆNH 

Cung cấp cho thị trường những sản phẩm thép Dana – 

Ý chất lượng cao, giá cả hợp lý, mang lại giá trị gia tăng 

cho đối tác. Tạo việc làm ổn định cho người lao động, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân 

địa phương. Hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà 

nước, góp phần xây dựng đất nước. 



 

 

 

TẦM NHÌN 

Hướng đến sự phát triển bền vững, xứng đáng là một 

trong những công ty đầu ngành sản xuất thép tại khu 

vực miền Trung và Tây Nguyên. Từng bước mở rộng thị 

trường miền Bắc và miền Nam, tăng cường xuất khẩu 

nhằm đa dạng hóa thị trường, phòng ngừa rủi ro trước 

những biến động của nền kinh tế. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Công ty cho rằng sự hài lòng và tin tưởng của khách 

hàng là phần thưởng, là giá trị lớn nhất đối với sự cố 

gắng nỗ lực không ngừng của Công ty trong thời gian 

qua. Sản phẩm Thép DANA – Ý đã trở thành một phần 

không thể thiếu trong các Công trình xây dựng.  

Đối với Thép DANA – Ý, mỗi công trình là một niềm tin. 



Thông tin chung 
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 Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy 

quản lý 

 Định hướng phát triển 

 Các rủi ro 

“Công nghệ vượt trội đến từ 

Châu Âu” 
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Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

  

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý 

Tên tiếng Anh : DANA – Y STEEL JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : DNY 

Vốn điều lệ : 

269.995.170.000 đồng (Hai trăm sáu mươi chín 

tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, một trăm bảy 

mươi nghìn đồng) 

Trụ sở chính : 

Đường số 11B, Khu công nghiệp Thanh Vinh, 

Phường Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại : (0236) 3 841 182 – 3 841 000 

Fax : (0236) 3 730 718 

Website : www.thepdana-y.com 

Giấy CNĐKKD : 

Số 0400605391 (số cũ là 3203001911) đăng ký 

lần đầu ngày ngày 27/02/2008 và đăng ký thay 

đổi lần 07 ngày 13/03/2014. 

Mã chứng khoán : DNY 

 

 THÔNG TIN CHUNG 
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Tổng quan Công ty 

www.thepdana-y.com 

  



 

3 

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

  

 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Năm 2008 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thép DANA – Ý là một phần của Công 

ty Cổ phần Thép Thành lợi. Năm 2008, Công ty Cổ phần Thép Thành 

Lợi quyết định chuyển cở sở sản xuất thép số 4 để thành lập Công ty 

Cổ phần Thép Đà Nẵng - Ý. Tại thời điểm thành lập Công ty có vốn điều 

lệ là 150 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn thành lập của 87 nhà đầu tư 

tổ chức và cá nhân. 
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Tổng quan Công ty 

www.thepdana-y.com 

Năm 2010 

Công được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành 

Công ty đại chúng kể từ ngày 22/02/2010. Cũng trong năm 2010, 

vốn điều lệ của Công ty được nâng lên mức 200 tỷ đồng, tạo nền 

tảng  mở rộng quy mô sản xuất, tăng trưởng thị phần. 

 

Năm 2013 

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200.000.000.000 VNĐ lên 

269.995.170.000 VNĐ thông qua hình thức phát hành trả cổ 

tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. 
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Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

  

 
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Sản xuất sắt, thép, gang: sản 

xuất các loại thép xây dựng 

Bán buôn kim loại và quặng 

kim loại: bán buôn sắt thép 

Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân đầu 

vào: bán buôn vật tư, thiết bị 

phục vụ sản xuất công nghiệp 

Gia công cơ khí, xử lý và 

tráng phủ kim loại 
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Tổng quan Công ty 

www.thepdana-y.com 
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Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ KINH DOANH ĐẠI DIỆN QMR LÃNH ĐẠO (MR) 

BAN ISO 

TỔ CƠ 

GIỚI 

BỘ PHẬN 

KHO 

PHÒNG KH-

VẬT TƯ 

BỘ PHẬN 

CÂN 

PHÒNG 

KINH DOANH 
PHÒNG KT-TC 
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Tổng quan Công ty 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TGĐ KỸ THUẬT SẢN XUẤT 

PHÒNG ĐIỆN 
PHÒNG CƠ – 

 KỸ THUẬT 

VĂN PHÒNG 

NHÀ MÁY SỐ 1 NHÀ MÁY SỐ 2 

XƯỞNG 

CÁN 3 

XƯỞNG 

CÁN 1 

XƯỞNG 
CBN 

LIỆU 

XƯỞNG 

PHÔI 1 

XƯỞNG 

PHỐI 2 

XƯỞNG 

OXY 

XƯỞNG 

CÁN 2 
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Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

  

 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ phận tham mưu, quản trị tài 

chính, nhân sự, linh động trong công tác lập kế hoạch sản xuất và 

cung ứng vật tư; từ đó đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Chủ động trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu công việc nhằm đối phó kịp thời những tình huống phát sinh 

trong quá trình hoạt động, bên cạnh đó, Công ty còn tích cực tổ 

chức các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho 

cả Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên góp phần tạo nền tảng 

để hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra, đồng thời nắm bắt tình hình của 

Công ty đề ra kế hoạch định hướng phát triển bền vững. 

Nhằm giữ vững vị thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện 

nay của ngành thép, Công ty đẩy mạnh nâng cấp cải tiến kết hợp 

với bảo trì thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị phục vụ quá 

trình sản xuất kinh doanh. 

Chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhưng vẫn đảm 

bảo những tính năng và chất lượng với công trình xây dựng. 

Giám sát chặt chẽ quy định thực hiện bảo hộ lao động nhằm đảm 

bảo an toàn tối đa cho người lao động. Ngoài ra, Công ty còn định 

hướng thực hiện cải tiến máy móc nhằm hạn chế sức người tham 

gia vào một số khâu sản xuất, điều này không những giúp duy trì 

ổn định chất lượng công việc mà còn hạn chế những ảnh hưởng 

xấu đến sức khỏe người lao động. 
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Thực hiện đầy đủ và minh bạch các quy định trả lương, thưởng cho 

người lao động có đóng góp vì sự phát triển của Công ty. Bên cạnh việc 

đáp ứng lịch nghỉ lễ, Tết Công ty còn thực hiện trích thưởng nhằm tạo 

không khí và góp phần hỗ trợ phần nào trong chi phí sinh hoạt cho cho 

người lao động.  

Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng trong công việc, đồng thời nắm bắt 

kỹ kiến thức và thực hành phòng cháy chữa cháy, nhất là người lao 

động tham gia vào khâu sản xuất. 

Hưởng ứng các chương trình vì cộng đồng bằng cách thực hiện đóng 

góp, ủng hộ các vùng bị bão, lũ lụt nhằm nâng cao tinh thần tương thân 

tương ái; trao học bổng cho học sinh vượt khó có gia đình khó khăn góp 

phần tạo động lực cho trẻ em có điều kiện được tiếp tục đến trường. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng quan tâm kịp thời đến những hoàn 

cảnh gia đình công nhân, cán bộ nhân viên trong Công ty gặp khó khăn 

nhằm có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động vượt qua khó 

khăn sớm quay lại công việc. 

Là Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực sản xuất kinh doanh sắt thép 

có tác động mạnh đến môi trường xung quanh. Do đó, Công ty chịu sự 

quản lý chặt chẽ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề xử lý các 

yếu tố gây ô nhiễm môi trường như bụi, chất thải rắn, tiếng ồn,v.v…. Cụ 

thể, Công ty đã thực hiện những biện pháp xử lý chất thải rắn trước khi 

đưa ra môi trường thông qua các đơn vị được cấp sử dụng các loại chất 

thải rắn này, đồng thời bảo trì liên tục hệ thống lọc khói để giảm thiểu 

tối đa lượng khói độc hại thải ra môi trường. Định kỳ kiểm tra các chỉ số 

liên quan đến khí thải để xác định mức độ ảnh hưởng trong quá trình 

sản xuất đến đời sống người lao động và người dân xung quanh khu 

vực hoạt động của Công ty. 

 

Các mục tiêu phát triển bền vững 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy tình 

hình kinh tế năm 2017 của Việt Nam có sự tăng 

trưởng đáng kể xuất phát từ ngành công nghiệp 

xây dựng, dịch vụ, nông lâm và thủy sản. Bên 

cạnh những chính sách mở cửa giao thương thị 

trường giữa nước ta với các nước khác thông 

qua việc tham gia các Tổ chức hay ký kết các 

hiệp định như Tổ chức thương mại Quốc tế 

(WTO), Hiệp định thương mại Tự do (FTA), Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và tạo Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP),v.v… đã nhiều cơ hội về 

mọi mặt của nền kinh tế trong nước phát triển. 

Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng tạo ra nhiều 

thách thức và khó khăn cho các doanh nghiệp 

Việt Nam về vị thế cạnh tranh chất lượng, giá cả 

sản phẩm, công nghệ, v.v…  Do đó, để hạn chế 

những khó khăn này, các nước đều có xu hướng 

gia tăng điều tra, áp dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại như chống phá giá, chống trợ 

cấp, tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt 

Nam. Điều này, đã gây khó khăn cho các doanh 

nghiệp thép xuất khẩu ra thị trường ngoại. Ngoài  

ra, khi tham gia vào FTA có loại thuế được cắt giảm theo cam kết trước đó đã ảnh hưởng lớn đến 

ngành thép trong nước (do phải dần gỡ bỏ các hàng rào thuế bảo hộ trong nước, điều này tạo áp 

lực lên các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh với các cường quốc về ngành thép như Nga, Trung 

Quốc, Hàn Quốc, v.v…), đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. 

Đồng thời, trong năm tình hình thép trong nước xuất khẩu tăng nhưng vẫn duy trì nhập khẩu, nguyên 

nhân là do chuỗi giá trị ngành thép chưa hoàn thiện nên mới chỉ đáp ứng đủ nhu cầu thép xây dựng, 

thép cán nguội, ống thép, v.v…nên vẫn phải nhập khẩu rất nhiều dòng sản phẩm thép như thép 

cuộn cán nóng, thép chế tạo, v.v…; giá thép thế giới phục hồi mạnh gây sức ép đến chi phí hoạt 

động và gây ảnh hưởng không nhỏ đến các kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngành. Nắm 

bắt được tình hình trên, Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý cùng với những doanh nghiệp trong nước 

đã tiếp tục áp dụng những cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, quy định quản lý về chất lượng, 

giá cả thép trong nước và thép nhập khẩu, giám sát chặt chẽ khâu xuất khẩu để giảm thời gian và 

chi phí của các doanh nghiệp tạo động lực cho ngành thép trong nước phát triển bền vững và đủ 

sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, Công ty đã và đang tập trung cải tiến công nghệ và dây chuyền sản 

xuất, tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu mới để giảm thiểu tối đa chi phí hoạt động của Công ty. 
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Rủi ro luật pháp  

Là công ty hoạt động theo hình thức Công ty 

cổ phần, cổ phiếu được niêm yết ở Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội nên hoạt động của 

Công ty chịu sự chi phối của Luật Chứng 

khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế và các 

văn bản liên quan khác. Đồng thời, ngành 

thép được duyệt vào danh sách những 

ngành công nghiệp ưu tiên phát triển trong 

quyết định số 55/2007/QĐ – TTg, ưu tiên 

phát triển thành ngành kinh tế mạnh trong 

quyết định 694/QĐ – BTC. Sự phát triển hoạt 

động sản xuất của ngành thép gây áp lực rất 

lớn đến vấn đề bảo vệ môi trường như đất, 

nước, tiếng ồn, không khí. Vấn đề này được 

các cơ quan cả trong và ngoài nước quan 

tâm, trong năm 2017 một số văn bản luật 

nước ta đã có sự thay đổi, bổ sung, hoàn 

thiện nhằm phù hợp với tình hình phát triển 

của Việt Nam, do đó phần nào ảnh hưởng 

đến các chính sách và kế hoạch hoạt động 

phát triển bền vững của Công ty. Để hạn chế 

được những tình huống phát sinh mang tính 

pháp lý, Công ty  đã thực hiện cập nhật liên 

tục điều chỉnh linh động kế hoạch, chính 

sách để phù hợp với tình hình chung. Đồng 

thời, chủ động cập nhật kịp thời những chính 

sách và thông lệ Quốc tế nhằm điều chỉnh 

phương pháp sản xuất và bán hàng hợp lý 

khi ngành thép Việt Nam đang có triển vọng 

hội nhập với thị trường toàn cầu.  
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Rủi ro lãi suất 

Với đặc thù của ngành thép cần 

nhiều vốn để duy trì hoạt động sản 

xuất nên Công ty sử dụng đòn bẩy tài 

chính khá nhiều. Do vậy, bất kỳ sự 

biến động lãi suất trên thị trường đều 

ảnh hưởng đến chi phí hoạt động và 

gây tác động không nhỏ đến chỉ tiêu 

lợi nhuận của Công ty. Trong năm 

2017, với tình hình lạm phát cơ bản 

giảm ở mức 1,3%, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam trong tháng 7 đã cắt 

giảm lãi suất tái chiết khấu, tái cấp 

vốn 25 điểm tương ứng với 4,25 và 

6,25%, hình thành mức lãi suất ổn 

định, là cơ hội cho các doanh nghiệp 

tăng vốn vay. Trong năm, Chính phủ 

chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nới chỉ 

tiêu tín dụng tăng và tính đến cuối 

năm đạt ở mức 19%. Tăng tín dụng 

với mức lãi suất được điều chỉnh ở 

mức ổn định đã tạo thuận lợi lớn cho 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp vay 

vốn nhằm mở rộng hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhưng lại tiềm ẩn 

nhiều rủi ro như khả năng phân bổ tín 

dụng kém chất lượng cũng như dẫn 

đến tình trạng nợ xấu. Với tình hình 

hoạt động sử dụng nợ vay nhiều, 

Công ty luôn chủ động theo dõi tình 

hình diễn biến của lãi suất, dự báo và 

đưa ra kế hoạch phù hợp với tình 

hình thị trường. Ngoài ra, Công ty 

luôn tuân thủ tỷ lệ lãi vay ở mức an 

toàn, đồng thời chủ động theo dõi và 

điều chỉnh dòng tiền để đảm bảo khả 

trả nợ vay. 
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Rủi ro biến động giá 

nguyên vật liệu đầu vào 

Thép phế, than và điện là nguyên vật liệu 

đầu vào chính của ngành thép, trong đó 

thép phế chiếm 90%, tỷ lệ nguyên liệu này 

nhập khẩu chiếm 70% - 80%, điện là 6%, 

dầu FO là 3%. Nguồn nguyên liệu đầu vào 

không đáp ứng đủ nên tỷ lệ nhập khẩu 

nguyên liệu còn cao, trong khi, công nghệ 

sản xuất trong nước được đầu tư cải thiện 

năng suất. Đồng thời, đứng trước tỷ lệ 

nguyên liệu nhập cao, các doanh nghiệp đã 

áp dụng một số biện pháp để hạn chế tình 

trạng này như tích cực sử dụng nguồn 

nguyên liệu trong nước tuy nhiên nguồn 

cung trong nước chưa đủ so với nhu cầu; 

ngoài ra Công ty còn sử dụng nguồn của 

những mỏ mới trong năm như mỏ quặng sắt 

Thank Khê nhưng dự án mới đang gặp 

nhiều vấn đề trong hoạt động, ảnh hưởng 

lớn đến môi trường,v.v… 

Nắm bắt được những vấn đề mà nguồn 

nguyên  liệu trong nước gặp phải, đồng thời 

kiểm soát hạn chế được tối đa chi phí trong 

hoạt động, Công ty tích cực theo dõi giá thị 

trường trong và ngoài nước, tính toán kỹ 

lưỡng chi phí và số lượng khi ký hợp đồng 

để vẫn đảm bảo được sản phẩm thép đầu 

ra về chất lượng và nguồn cung cho thị 

trường. Ngoài ra, Công ty còn nghiên cứu 

tìm kiếm thị trường mới để có nguồn nguyên 

liệu chất lượng và giá cả hợp lý. Cùng với 

đó, Công ty cũng dự báo và lên kế hoạch, 

áp dụng các chính sách thích hợp trong việc 

quản lý hàng tồn kho để đáp ứng linh hoạt 

nhu cầu. Điều này, giúp Công ty đạt được 

các mục tiêu đề ra từ đầu năm. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Tình hình nhập khẩu thép trong năm 2017 giảm, 

nguyên nhân là do giảm thị phần thép cuộn cán 

cuộn, thép tấm cán nguội do có nhà máy ở Việt 

Nam sản xuất được thay cho việc nhập khẩu 

(Formosa Hà Tĩnh), đồng thời tiếp tục áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số 

mặt hàng thép đã giúp giảm sản lượng nhập 

khẩu thép. Nhưng đối với sản phẩm thép xây 

dựng và các sản phẩm thép khác, các doanh 

nghiệp cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh 

ngày càng gay gắt giữa các nhà sản xuất trong 

và ngoài nước trong việc duy trì thị phần. Nhiều 

dự án mới đi vào hoạt động, nhưng nguồn cung 

không đủ phải tiến hành nhập khẩu đã tạo cơ hội 

cho thép ngoại vào thị trường Việt Nam, đặc biệt 

nguồn thép Trung Quốc với giá rẻ cạnh tranh với 

giá thép Việt Nam vẫn còn ở mức cao. Điều này 

đã làm cho thép trong nước tiêu thụ khó khăn, 

một số đơn vị phải liên tục giảm giá để giữ vững 

thị trường.  

 

Để duy trì lợi thế cạnh tranh và đặc biệt là yếu 

tố chi phí sản xuất, Công ty đã đầu tư vào công 

nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất thép chất 

lượng cao, tiết kiệm vật tư, chi phí sản xuất 

luôn thấp hơn dây chuyền thông thường khác 

tối thiểu 10%. Thực hiện mạng lưới bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị vững mạnh nhằm đảm bảo 

hoạt động sản xuất được diễn ra liền mạch, 

cung cấp kịp thời nhu cầu của khách hàng 

mang lại uy tín, chất lượng đến với từng công 

trình xây dựng. 
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Rủi ro môi trường 

Ngành công nghiệp sản xuất thép tiềm ẩn tác động lớn về việc 

sản sinh chất độc hại cho môi trường, mỗi công đoạn đều phát 

sinh các chất thải (rắn, khí, bụi,…) gây ô nhiễm môi trường 

nếu không xử lý. Do đó, các công ty hoạt động bên lĩnh vực 

này đều bị quản lý chặt chẽ về vấn đề và ý thức bảo vệ môi 

trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nắm bắt được 

những ảnh hưởng của việc sản xuất thép đến môi trường, 

Công ty đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng công nghệ đúc - 

cán liên tục đạt chuẩn Quốc tế mang đến những đảm bảo về 

môi trường, tiết kiệm vật tư,v.v… Do đó, để hạn chế những 

ảnh hưởng tác hại đến môi trường xung quanh trong quá trình 

sản xuất thép, Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý đã thực hiện 

nghiên cứu tìm kiếm công nghệ xử lý chất thải đạt hiệu suất 

cao nhất. Đồng thời, Công ty chú trọng bảo trì, sửa chữa kịp 

thời hệ thống máy móc bị lỗi, đã giúp Công ty cải thiện tốt tình 

trạng xả chất thải ra môi trường trong năm. Bên cạnh đó, 

Công ty còn tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ 

công nhân viên trong việc bảo vệ môi trường. Chính sự quan 

tâm và chú trọng toàn diện các mặt của môi trường, đã giúp 

hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Dana Ý diễn ra liên tục, 

tạo uy tín lớn cả trong và ngoài nước. 

 
Rủi ro khác 

Ngoài những rủi ro nêu trên, thì công nghiệp sản 

xuất thép còn bị tác động mạnh mẽ bởi các rủi ro 

khác như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, khủng 

bố,…. Những ảnh hưởng này, mang đến thiệt hại 

về tài sản, con người, nền kinh tế của trong và 

ngoài nước. Đây là những rủi ro xuất phát từ 

nguyên nhân khách quan nên Công ty luôn chủ 

động phòng ngừa, xây dựng các giải pháp ứng 

phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại về người 

và tài sản.  

 



Tình hình hoạt động 

sản xuất trong năm 



  

 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của CSH 

 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường, xã hội 

“Công nghệ vượt trội đến từ 

Châu Âu” 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2017 qua đi với bao sóng gió trên chiến 

trường quốc tế đặc biệt nổi bật với chính sách 

nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ, tham 

vọng dẫn đầu của Trung quốc và nỗ lực lấy lại 

hình ảnh của Nga sau hiện tượng Brexit tại 

Châu Âu , v.v…đã gây nên những biến động 

bất ổn trên các lĩnh vực kinh tế chính trị toàn 

cầu, tạo nên làn sóng biến động giá cả, gây 

khó khăn cho việc hoạch định chính sách của 

các doanh nghiệp. Cụ thể: 

 Quặng sắt : Đầu năm 2017 83,5 USD/tấn 

biến động liên tục theo xu hướng giảm còn 

74 -76 USD vào tháng 1 năm 2018, giảm 

16,5% so với năm 2017. 

 Than mỡ luyện cốc 211$ tăng 15%; Than 

cốc 304,16 $ tăng 35%. 

 Điện cực tăng mạnh có lúc đạt 30.000 

$/tấn sau đó giảm dần hiện còn 10.000 -

13.000 $/tấn so với 3.000 $ các năm 

trước. 

 Thép phế liệu trên thị trường thế giới liên 

tục tăng từ đầu năm: Giá thép phế đầu 

năm 250-255$/t Đạt mức 358$/t vào tháng 

7 năm 2017 và tiếp tục tăng đến 390$/t 

vào 7/1/2018 tăng 47% so với đầu năm. 

 

 Phôi thép tăng theo đà tăng của thép phế: 

Đầu năm khoảng 410$/tấn đạt đỉnh vào 

tháng 9 ( 540-550$/tấn; cuối năm xuống 

còn 500-505$/tấn tăng 22,4% so với đầu 

năm. 

Trong năm 2017, ngành thép Việt Nam đã phải 

đối mặt với 124 vụ kiện phòng vệ thương mại 

của nước ngoài, trong đó có 30 vụ kiện liên 

quan đến ngành thép và Việt Nam phải sử dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ 

sản xuất trong nước. Tuy nhiên, nhờ chính 

sách điều hành hiệu quả của Chính phủ, quyết 

tâm cải cách hệ thống ngân hàng tạo nhiều 

thông thoáng cho các doanh nghiệp tiếp cận tín 

dụng, đã duy trì sự ổn định kinh tế trong nước 

với mức tăng GDP đạt 6,81%- mức cao nhất 

trong 10 năm trở lại đây - thị trường bất động 

sản phục hồi ngoạn mục, ngành xây dựng tăng 

trưởng tới 8,7%. Cùng chính sách bảo hộ 

thương mại cương quyết và đúng đắn qua 

quyết định 2968 ngày 18/7/2016 với mức thuế 

phòng vệ là 23,3% đối với phôi thép và 15,4% 

với thép dài và các quyết định khác liên quan 

đến thép hình tôn mạ màu, v.v… đã dựng nên 

những điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của 

ngành thép năm 2017. 
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Sản lượng phôi toàn ngành năm 2017 đạt 11,5 triệu tấn tăng 47,2% so với năm 2016.  

Thép xây dựng sản xuất 9.924.000 tấn tăng 14,6% so năm 2016; tiêu thụ 9.827.000 tăng 13,8% 

so năm 2016. Đây là tốc độ tăng trưởng cao so các năm trước. 

Giữ vững quan điểm “SẢN XUẤT AN TOÀN - ĐẦU TƯ VỮNG CHẮC -  HƯỚNG TỚI TƯƠNG 

LAI”  DANA – Ý tận dụng mọi cơ hội phát huy năng lực sẵn có , điều hành linh hoạt, động viên 

toàn lực đạt kết quả sản xuất kinh doanh với hiệu suất cao. Cụ thể, sản lượng sản xuất được 

trong năm 2017 là: 

STT Sản phẩm Đơn vị 
Số lượng sản 

xuất 
Số lượng tiêu thụ 

1 Phôi thép Tấn 221.682 55.904 

2 Thép Tấn 165.493 153.143 

Tổng cộng Tấn 387.175 209.047 
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Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế

  

Hiệu quả hoạt động 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực 
hiện 
2016 

Kế 
hoạch 
2017 

Thực 
hiện 
2017 

% So 
với KH 
2017 

% So với 
TH 2016 

Tổng doanh thu  Tỷ đồng 1.993 2.930 2.374 81,03% 119,14% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 18.329 65.000 70.403 108,31% 384,11% 
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Năm 2017 là năm đánh dấu sự tăng trưởng trở 

lại của nền kinh tế thế giới, trong đó phải kể đến 

tín hiệu phục hồi tích cực của kinh tế Việt Nam 

thể hiện qua kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 

10 năm trở lại với GDP đạt 6,81% vượt kế 

hoạch do Quốc hội đề ra, vốn đầu tư nước 

ngoài được giải ngân đạt kỷ luật là 17,5 tỷ USD, 

kim ngạch thương mại tăng cả về xuất và nhập 

khẩu, v.v…Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp 

và xây dựng tiếp tục duy trì là ngành chủ lực, 

mang đến triển vọng giúp ngành thép có cơ hội 

mở rộng quy mô, sản lượng. Điều này đã đóng 

góp lớn vào khả năng cải thiện, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, vị thế cạnh tranh nhằm giữa 

thép nội và thép ngoại trong năm 2017.  

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ đưa ngành 

thép trở thành ngành kinh tế mạnh trong năm 

2017. Cụ thể, Chính phủ cấm xuất khẩu quặng 

sắt và áp dụng thuế tự vệ đối với phôi thép và 

thép dài nhập khẩu, đã tác động mạnh đến tình 

hình nhập khẩu thép giá rẻ của Trung Quốc vào 

thị trường Việt Nam, mức thuế chống bán phá 

giá được áp dụng tăng vọt từ 4,02% lên 38,34% 

tạo rào cản lớn đối với sản phẩm thép nhập 

khẩu và lợi thế cho các doanh nghiệp trong 

nước. Thêm vào đó, thị trường bất động sản và 

xây dựng phục hồi trở lại đã đánh dấu cơ hội 

mới cho các doanh nghiệp sản xuất thép trong 

nước nói chung và Công ty Cổ phần Thép Dana 

- Ý nói riêng có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 

2017. 

Cụ thể, tính đến cuối năm 2017 tổng doanh thu 

của Công ty đạt 2.374 triệu đồng, tăng 19,14% 

so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế 

đạt 70 tỷ, tăng 8,31% so với kế hoạch và tăng 

gấp 4 lần so với năm 2016. Kết quả hoạt động 

cho thấy, bên cạnh sự lãnh đạo đúng đắn kết 

hợp với cơ hội từ thị trường phục hồi của Ban 

lãnh đạo và sự phối hợp làm việc hết mình của 

đội ngũ cán bộ công nhân viên đã đóng góp lớn 

vào sự phát triển trong năm 2017 và kế hoạch 

tăng trưởng bền vững trong tương lai.  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

ÔNG HUỲNH VĂN TÂN 

Chức vụ : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 

Năm sinh : 1967 

Trình độ chuyên môn : Ngành cơ khí 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 5% 

Quá trình công tác: 

Từ năm 2007 : 
Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Dana-Ý, Chủ tịch HĐQT CTCP 

Thép Thành Lợi 

Từ năm 1991 đến năm 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Thép Thành Lợi. 

 



 

24 

Tình hình hoạt động trong năm 2017  

www.thepdana-y.com 

  

ÔNG NGUYỄN CHÍ KIÊN 

Chức vụ : Phó Chủ Tịch HĐQT  

Năm sinh : 1952 

Trình độ chuyên môn : Trung cấp công an nhân dân 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 0,21% 

Quá trình công tác: 

Từ năm 2009 đến nay : PTGĐ công ty CP đầu tư Thành Lợi. 

Từ năm 2005 đến năm 2008 : 
Giám đốc công ty thủy sản KV2, PGD  thủy sản Vân Nam, 

kiêm bí thư chi bộ, thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp.  

Từ năm 1986 đến năm 2004 : Trưởng phòng vật tư công ty thủy sản KV2. 

Từ năm 1975 đến năm 1986 : Trung úy An ninh nhân dân (B2) Công an tỉnh QNDN. 

Từ năm 1968 đến năm 1975 : Tham gia hoạt động cách mạng. 
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ÔNG HỒ NGHĨA TÍN 

Chức vụ : Thành viên HĐQT (kiêm Phó Tổng Giám đốc) 

Năm sinh : 1957 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 1,2 % 

Quá trình công tác: 

Từ năm 2007 đến năm 2008 : 
Phó trưởng phòng Đào tạo và chuẩn bị sản xuất Ban Quản 

lý Dự án nhà máy Lọc dầu Dung Quất 

Từ năm 1992 đến năm 2006 : 

Quyền Trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng kế hoạch vật 

tư, Phó Giám đốc kinh doanh kiêm phó Ban quản lý dự án 

đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Thép Đà Nẵng - Bí thư 

Đảng ủy Công ty thép Đà Nẵng. 

Từ năm 1990 đến năm 1992 : 
Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Lâm sản Xuất khẩu Đà 

Nẵng. 

Từ năm 1982 đến năm 1989 : 

Cán bộ giảng dạy Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Xưởng 

trưởng Xưởng Cơ khí trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 

Thành viên HĐQT Công ty PORTSERCO-DN. 
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BÀ PHAN THỊ THẢO SƯƠNG 

Chức vụ : Thành viên HĐQT (kiêm Phó Tổng Giám đốc) 

Năm sinh : 1965 

Trình độ chuyên môn : Tài chính Ngân hàng 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 16,05% 

Quá trình công tác: 

Từ năm 2008 : Phó TGĐ CTCP Thép Dana-Ý 

Từ năm 2000 : Công tác tại CTCP Thép Thành Lợi 

 

ÔNG PHAN XUÂN THIỆN 

Chức vụ : Thành viên HĐQT 

Năm sinh : 1967 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây Dựng 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 0,05% 
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Thay đổi Ban điều hành :  
Năm 2017, không có thay đổi về nhân sự Ban điều hành. 
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Thông kê lao động 

Phân loại lao động 

Năm 2017 

Số lượng Tỷ trọng 

Theo trình độ 

Đại học và trên đại học 57 6,87% 

Cao đẳng  70 8,43% 

Khác 703 84,70% 

Theo tính chất hợp đồng lao động 

Hợp đồng có xác định thời hạn 33 3,98% 

Hợp đồng không xác định thời hạn 749 90,24% 

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 48 5,78% 

Tổng cộng 830 100,00% 
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Chính sách người lao động 

Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát 

triển mạnh mẽ đã hình thành và phát triển nền 

công nghệ kỹ thuật tiên tiến, góp phần hỗ trợ 

giảm sức người lao động, đảm bảo tính đồng 

nhất và chất lượng của sản phẩm, đáp ứng kịp 

thời sản lượng cung ứng thị trường. Tuy nhiên, 

thời đại của máy móc công nghệ tiên tiến không 

thể thay thế hoàn toàn vai trò của người lao 

động trong một số khâu sản xuất như vận hành, 

kiểm soát quản lý. Do vậy, dù cải tiến hệ thống 

máy móc hiện đại nhất nhưng Công ty vẫn luôn 

quan tâm và đặt lợi ích của người lao động lên 

hàng đầu, bởi tầm có ảnh hưởng mạnh của vấn 

đề này đến sự phát triển bền vững của Thép 

Dana Ý. Công ty luôn chú trọng đến công tác 

đào tạo và nâng cao kiến thức cho toàn thể đội 

ngũ cán bộ công nhân viên, phối hợp tìm kiếm 

và tuyển dụng nguồn lao động mới với nguyên 

tắc công khai, không phân biệt vùng miền, ưu 

tiên người có kỹ năng cơ bản và kinh nghiệm 

trong ngành nhằm mang đến lực lượng lao 

động có kiến thức và chất lượng cho Công ty.  

Ngoài ra, nhằm tạo mối liên kết và sự hợp tác 

lâu dài với người lao động trên nguyên tắc công 

bằng và minh bạch, Công ty thực hiện đầy đủ 

chế độ lương, thưởng theo đúng quy định của 

Luật Lao động do Nhà nước ban hành. Cụ thể, 

Công ty áp dụng chi trả lương theo cấp bậc, 

lương làm thêm giờ, lương theo thời gian gắn 

bó, mức độ đóng góp, v.v…trong quá trình hoạt 

động nhằm mang lại không khí và động lực nơi 

làm việc. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện lương 

thưởng cho cá nhân có đóng góp ý kiến mang 

lại ý nghĩa thiết thực nhằm khuyến khích sự 

sáng tạo vì sự phát triển hơn nữa của Công ty 

ở hiện tại và trong tương lai. 



 

30 

Tình hình hoạt động trong năm 2017  

www.thepdana-y.com 

  
Chế độ làm việc 

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức đào tạo, tập 

huấn định kỳ nhằm cung cấp đầy đủ thông tin 

về các yếu tố trong công việc ảnh hưởng đến 

sức khỏe cho người lao động, thắt chặt việc 

thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động, chăm sóc 

sức khỏe, tổ chức khám định kỳ nhằm phát hiện 

bệnh kịp thời và đưa ra giải pháp hỗ trợ người 

lao động.  

Ngoài công tác hỗ trợ, đảm bảo an toàn thì 

Công ty còn thực hiện tốt việc khuyến khích 

100% người lao động tham gia bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn nghề 

nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty còn tạo điều kiện 

giúp mọi người được giao lưu, tạo mối quan hệ 

khăng khích trong môi trường công việc với 

việc thông qua tổ chức các chuyến dã ngoại, tổ 

chức ngày hội thi đua giữa các nhóm ngay tại 

Công ty, v.v…  

 

Công ty áp dụng khung thời gian làm việc theo 

đúng quy định của Luật Lao động là 8 

tiếng/ngày. Đồng thời, Công ty luôn cố gắng 

mang đến không khí làm việc trong lành, 

thoáng mát nhằm tạo ra khuôn viên hài hòa, 

hạn chế áp lực, cùng với đó Công ty còn tích 

cực tuyên truyền nội quy, văn hóa Công ty đến 

với tất cả mọi người.  

Công ty còn đảm bảo các nguyên tắc công 

bằng, an toàn trong môi trường làm việc như 

đưa ra chính sách phân bổ công nhân làm theo 

ca, vị trí công việc phù hợp cho từng đối tượng, 

v.v… 
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Chính sách trợ cấp 

Với đặc thù là ngành gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe người lao động nên Công ty luôn tạo điều 

kiện để mọi người có thể lựa chọn bộ phận làm 

việc phù hợp với sức khỏe, đồng thời những vị 

trí khác nhau Công ty cũng sẽ có những mức 

lương được quy định rõ ràng và cụ thể.  

Bên cạnh khoản lương cố định theo hợp đồng, 

người lao động còn có thêm những khoản lương 

thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết hoặc các dịp 

đặc biệt khác từ phía Công ty. Ngoài ra, đối với 

những gia đình khó khăn, người thân ốm hay 

người lao động nghỉ thai sản thì được Công ty 

hỗ trợ và thăm hỏi với những chính sách rõ ràng.  

Nhìn chung, sự đóng góp hết mình của người lao 

động vì sự phát triển của Thép Dana Ý thì luôn 

được Công ty ghi nhận và chi trả lương thưởng 

hợp lý, công bằng, minh bạch, rõ ràng góp phần 

tạo sự gắn kết lâu dài giữa đội ngũ cán bộ công 

nhân viên với Công ty. 
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Báo cáo thường niên    

  

 
TÌNH HÌNH ĐẦU TỪ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tình hình đầu tư vào dự án 

Sau khi hoàn thành công tác đầu tư dây chuyền cán thép số 3 theo công nghệ hàn 

phôi liên tục của tập đoàn DANIELI đến từ châu ÂU, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp 

dây chuyền luyện – cán thép số 2 theo công nghệ đúc – cán liên tục một dòng cũng 

do tập đoàn DANIELI cung cấp; đồng thời đầu tư mới hệ thống lò luyện trung tần 12 

tấn thay thế cho hệ thống lò luyện cũ của dây chuyền số 1, đầu tư thêm 02 bộ lò trung 

tần 30 tấn, cải tạo dây chuyền cán thép số 1 và đầu tư thêm 01 hệ thống hút bụi mới 

cho dây chuyền sản xuất số 1. Đến nay, công tác đầu tư, nâng cấp đã vào giai đoạn 

cuối, chuẩn bị đưa vào vận hành, sản xuất thử. 

Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết 

Công ty duy trì khoản đầu tư vào Công ty cổ phần vận 

tải PST với mức góp vốn 20%, tương đương 1,6 tỷ 

đồng để làm đối trọng với các đơn vị vận tải nguyên 

liệu cho Công ty. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 2.321.560 2.205.499 -5,00% 

2 Doanh thu thuần 1.985.847 2.365.987 19,14% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 23.040 87.696 280,63% 

4 Lợi nhuận khác -104 454 - 

5 Lợi nhuận trước thuế 22.935 88.150 284,35% 

6 Lợi nhuận sau thuế 18.329 70.403 284,11% 

 

Năm 2017 là năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành thép, nhờ sự tác động tích cực của nền 

kinh tế thế giới đến tình hình hoạt động trong nước, cộng thêm sự phục hồi khả quan của thị 

trường bất động sản, xây dựng đã tạo cơ hội tăng trưởng đáng kể cho lĩnh vực vật liệu xây 

dựng. Ngoài ra, ngành thép còn được Nhà nước định hướng trở thành ngành kinh tế mạnh của 

nước ta trong thời gian sắp tới,  do đó vẫn tiếp tục được Chính phủ hỗ trợ biện pháp phòng vệ 

giá thép trong năm 2017 đã giúp thị trường thép nội địa sôi nổi và cải thiện rõ rệt trên phương 

diện vị thế cạnh tranh. Cụ thể, nhập khẩu thép từ Trung Quốc giảm 33% về số lượng nhưng chỉ 

giảm 5% về trị giá đối với ngành thép trong nước nói chung và  Công ty Cổ phần Thép Dana – 

Ý nói riêng.  

Đơn vị: Triệu đồng 
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23.040 22.935

18.329

87.696 88.150

70.403

LỢI NHUẬN TỪ HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Năm 2016

Năm 2017

   

Tính đến cuối năm 2017, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thép Dana Ý 

đạt 2.366 tỷ đồng, tăng tương ứng 19,14% so với cùng kỳ năm 2016, kết hợp với chính sách 

đúng đắn, kế hoạch phù hợp với tình hình thị trường đã giúp lợi nhuận ròng trong quá trình hoạt 

động được cải thiện đáng kể đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. 

Kết quả này cho thấy, sự lãnh đạo hiệu quả của Ban điều hành kết hợp với sự nỗ lực làm việc 

hết mình của đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với chính sách hoạt động được đề ra đã cải 

thiện đáng kể công suất của nhà máy, đồng thời duy trì và thực hiện triển vọng mở rộng thị 

phần phân phối cho sản phẩm Thép Dana -Ý trong năm 2017 và tương lai.  

Đơn vị: Triệu đồng 
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Các chỉ số tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 

I Khả năng thanh toán         

1 Khả năng thanh toán nhanh lần 0,188 0,193 0,184 

2 Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 1,010 1,009 1,032 

II Cơ cấu vốn        

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 85,55% 85,01% 82,34% 

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 591,84% 567,18% 466,33% 

III Vòng quay hoạt động        

1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,59 1,70 2,12 

2 Vòng quay tài sản Vòng 0,75 0,83 1,05 

IV Tỷ suất lợi nhuận (TSLN)        

1 LNST/Tổng tài sản bình quân % 0,36% 0,77% 3,11% 

2 LNST/Doanh thu thuần % 0,48% 0,92% 2,98% 

3 LNST/Nguồn vốn chủ sở hữu BQ % 2,30% 5,20% 19,09% 

4 LN HĐKD/ Doanh thu thuần % 0,38% 1,16% 3,71% 
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Báo cáo thường niên    

0,188 0,193 0,184

1,010 1,009 1,032

2015 2016 2017

Khả năng thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán hiện hành

  

Khả năng thanh toán 

Tính đến ngày 31/12/2017, hệ số thanh toán 

nhanh giảm so với cùng kỳ năm 2016 nhưng 

ảnh hưởng không mạnh đến tình hình thanh 

toán trong năm của Công ty, cụ thể khả năng 

thanh toán nhanh đạt 1,184 lần, giảm 4,69% so 

với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do 

trong năm các khoản mục tài sản ngắn hạn, 

hàng tồn kho và nợ ngắn hạn đồng loạt giảm, 

ngoài ra tốc độ giảm của nợ ngắn hạn (- 6,24%) 

nhanh hơn tốc độ giảm của tài sản ngắn hạn ( 

- 4,06%). Điều này cho thấy hệ số thanh toán 

ngắn hạn tăng bởi hệ số này không chịu tác 

động của hàng tồn kho, đồng thời các khoản 

tương đương tiền tăng nhờ vào việc Công ty 

tăng khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 tháng 

vào thời điểm cuối năm đã góp phần làm chậm 

tốc độ giảm của tổng tài sản ngắn hạn trong 

năm 2017. Đồng thời, nợ ngắn hạn giảm mạnh 

tập trung ở khoản vay nợ thuê tài chính ở Ngân 

hàng Agribank - chi nhánh Đà Nẵng, ngân hàng 

BIDV – chi nhánh Hải Vân, ngân hàng TMCP 

Phương Đông – chi nhánh Trung Việt đã làm 

khả năng thanh toán ngắn hạn tăng trong năm. 

Do đó, yếu tố làm ảnh hưởng đến khả năng 

thanh toán nhanh giảm chủ yếu xuất phát từ 

hàng tồn kho giảm, cụ thể giảm 2,5% so với 

cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do thị 

trường bất động sản và xây dựng phục hồi đã 

giúp thị trường vật liệu xây dựng sôi động trở 

lại, góp phần làm hàng tồn kho giảm đã làm cho 

khả năng thanh giảm nhẹ. 

Đơn vị: Lần 
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591,84%
567,18%

466,33%

2015 2016 2017

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

  

Cơ cấu vốn 

Cơ cấu tài sản trong những năm gần đây, cho 

thấy Công ty có xu hướng sử dụng đòn bẩy tài 

chính. Tuy nhiên, các hệ số về cơ cấu vốn của 

Công ty đang có xu hướng giảm nhẹ thể hiện 

qua nợ giảm, nguồn vốn tự có được cải thiện. 

Cụ thể, hệ số nợ trên tổng tài sản là 82,34% 

giảm 2,67% so với cùng kỳ năm 2016, hệ số nợ 

trên vốn chủ sở hữu đạt 466,33% giảm 100,85% 

so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do: 

Với hệ số nợ trên tổng tài sản thì hai khoản mục 

này đều giảm đồng thời trong năm, tuy nhiên tốc 

độ giảm của tổng tài sản (- 5%) nhanh hơn tốc 

độ giảm của nợ phải trả (-7,96%), tập trung giảm 

mạnh ở khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn. 

Ngoài ra, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng 

giảm mạnh nguyên nhân là do nợ phải trả có xu 

hướng giảm nhưng vốn chủ sở hữu lại tăng 

khoảng 41 tỷ do tập trung vào lợi nhuận sau 

thuế chưa phân phối tăng. 

Kết quả trên cho thấy, dù Công ty có cơ cấu 

nguồn vốn tập trung vào nợ lớn những luôn 

được kiểm soát hiệu quả, đồng thời việc này còn 

mang đến lợi thế từ tấm chắn thuế nhằm giảm 

chi phí hoạt động cho Công ty, góp phần trong 

định hướng phát triển bền vững năm 2017 và 

tương lai. 



 

41 

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

1,59
1,70

2,12

0,75
0,83

1,05

2015 2016 2017

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tài sản

  

Vòng quay hoạt động 

Nhìn chung năm 2017, khả năng hoạt động của 

Công ty được cải thiện rõ rệt, các chỉ số đều 

biểu hiện tốt. Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho 

đạt 2,12 vòng tăng 0,42 vòng so với cùng kỳ 

năm 2016, vòng quay tài sản đạt 1,05 vòng 

tăng 0,22 vòng so với cùng kỳ năm 2016. 

Nguyên nhân là do tác động tích cực từ thị 

trường bất động sản và xây dựng đã giúp tình 

hình tiêu thụ số lượng thép tăng mạnh làm giảm 

hàng tồn kho trong năm 2017. Đồng thời, Công 

ty còn chú trọng đến chất lượng sản phẩm và 

năng suất thể hiện qua giá vốn hàng bán đạt 

313 tỷ đồng tăng 16,77%, một phần cũng nhờ 

vào hệ thống máy móc, thiết bị được giám sát 

và bảo trì kỹ lưỡng góp phần đảm bảo năng 

suất sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị 

trường với giá cả và chất lượng phù hợp. 

Ngoài ra, hệ số vòng quay tài sản tính đến cuối 

năm 2017 cũng thể hiện tín hiệu khả quan do 

tổng tài sản có xu hướng giảm từ năm 2016 

đến 2017, ngược lại doanh thu thuần từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh lại tăng cũng do 

những yếu tố tích cực từ thị trường kết hợp với 

những chính sách, kế hoạch đúng đắn và phù 

hợp với yêu cầu của thị trường đã góp phần 

tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2017, là nền 

tảng tăng trưởng vững chắc cho những năm 

tiếp theo. 

Đơn vị: Vòng 
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2015 2016 2017

LNST/Tổng tài sản bình quân

LNST/Doanh thu thuần

LNST/Nguồn vốn chủ sở hữu BQ

LN HĐKD/ Doanh thu thuần

  

Khả năng sinh lời 

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty đến cuối năm 2017 được 

cải thiện mạnh mẽ với sự tác động tích cực của 

thị trường, đồng thời, bên cạnh chính sách 

đúng đắn của Ban lãnh đạo của Công ty, còn 

đóng góp tinh thần làm việc hết mình vì lợi ích 

chung của Thép Dana - Ý từ cán bộ công nhân 

viên. Cụ thể, các hệ số thể hiện khả năng sinh 

lời tăng trưởng đáng kể như ROA đạt 3,11% 

tăng 2,34% so với cùng kỳ năm trước, ROE đạt 

19,09% tăng 13,89% và chỉ số này được các 

nhà đầu tư rất quan tâm, sự tăng trưởng đều từ 

năm 2015 đến 2017 đã tạo thuận lợi để thu hút 

vốn đầu tư. Ngoài ra, hệ số lợi nhuận sau thuế 

và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên doanh thu thuần cũng có mức tăng trưởng 

tốt, chứng tỏ chính sách điều hành hoạt động 

của Công ty đúng đắn và nắm bắt kịp thời tình 

hình thị trường, thể hiện qua chi phí bán hàng 

và quản lý doanh nghiệp tăng, cho thấy trong 

năm Công ty đã nâng cấp, mở rộng hệ thống 

phân phối sản phẩm đồng thời xây dựng và 

tuyển dụng đội ngũ lao động chất lượng góp 

phần tạo dựng mô hình hoạt động vững chắc. 
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THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Cổ đông 

Thông tin cổ phần 

Tổng số cổ phần 26.999.517 cổ phần 

Loại cổ phần đang lưu hành Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần đang lưu hành 26.999.517 cổ phần 

Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0 cổ phần 

 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ  không có 
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Cơ cấu cổ đông 

STT Danh mục Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) cổ đông 

I Cổ đông trong nước 434 26.942.579 99,79% 

1 Cá nhân trong nước 410 16.080.646 59,56% 

2 Tổ chức trong nước 24 10.861.933 40,23% 

II Cổ đông nước ngoài 6 56.938 0,21% 

1 Cá nhân 4 3.647 0,01% 

2 Tổ chức 2 53.291 0,20% 

Tổng cộng 440 26.999.517 100,00% 

 

  

99,79%

0,21%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG 
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Báo cáo thường niên    

  

 
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN  

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

Sản lượng cán 1 (thép thanh vằn phi 10 -12) Kg 38.157.285 

Sản lượng cán 2 (thép thanh vằn phi 16-32) Kg 71.769.965 

Sản lượng cán 3 (thép cuộn phi 6 - 8) Kg 55.565.679 

Sản lượng phôi 1 (phôi thép 120x120x6000mm) Kg 92.833.740 

Sản lượng phôi 2 (phôi thép 120x120x6000mm) Kg 128.847.855 

Thép phế liệu Kg 232.747.158 

Nguyên vật liệu FERO SILIC Kg 75.670 

Nguyên vật liệu FERO MANGAN Kg 326.080 

Nguyên vật liệu FERO SILICON MANGAN Kg 1.190.700 

 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Trong năm tình hình giá nguyên liệu đầu vào có sự tăng trưởng đáng kể, do đó để đảm bảo tình 

hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã lên kế hoạch rõ ràng nhằm 

mang lại sự rõ ràng, phù hợp trong quá trình quản lý và thực hiện, đồng thời kết hợp với việc 

nghiên cứu thị trường. Cụ thể, phân phối giá trị nguồn vào cho quá trình sản xuất như sau:  
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Thị trường thép Việt Nam đang bị cạnh tranh 

mạnh bởi các nước mạnh về sản xuất thép như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v… Do đó, 

để duy trì vị thế trên thị trường trong và ngoài 

nước, đồng thời mở thị phần phân phối, Công 

ty đẩy mạnh đổi mới, nâng cấp công nghệ tiên 

tiến đã mang đến sự tăng trưởng mạnh của 

ngành thép trong nước nói chung và thép Dana 

- Ý nói riêng. 

Thép Dana - Ý hiện đang áp dụng công nghệ 

từ châu Âu, được thực hiện bởi tập đoàn 

DANIELI ( chi nhánh tại Đức, Italia) – hoạt động 

với nguyên tắc đúc - cán liên tục, mang lại lợi 

ích từ việc tiết kiệm vật tư, năng lượng, nhiên 

liệu, đặc biệt chi phí sản xuất luôn thấp hơn dây 

chuyền truyền thống là 10% và còn bảo đảm 

môi trường. Bên cạnh đó, trong năm Công ty 

đã tiến hành đầu tư thêm một số máy móc thiết 

bị. Sự kết hợp hài hòa trong quá trình sản xuất 

đã mang lại kết quả cải thiện trong năm 2017, 

đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu khả quan 

của thị trường, sản xuất được các loại thép có 

chất lượng cao, thích hợp với yêu cầu của công 

trình ngày càng phát triển hiện nay. 
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Tiêu thụ năng lượng 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

Năng Lượng tiêu thụ trực tiếp Điện KWH 201.100.569 

Năng Lượng tiêu thụ gián tiếp Than TẤN 6.112 

Năng Lượng tiêu thụ gián tiếp Dầu Diezen Lít 285.920 

Năng Lượng tiêu thụ gián tiếp Gas Kg 37.192 

 
Sử dụng công nghệ đúc - cán liên tục từ Châu Âu đã tiết kiệm hiệu quả chi phí sử dụng điện, nhiên 

liệu cho quá trình sản xuất đã tác động tích cực đến chính sách tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, đặc 

thù của ngành thép là ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, do đó vấn đề tiết kiệm năng lượng luôn 

được Hội động quản trị, Ban lãnh đạo thường xuyên phổ biến đến đội ngũ cán bộ công nhân viên, 

đồng thời quan tâm đến các hoạt động hưởng ứng ngày vì trái đất và khuyến khích những ý kiến 

tiết kiệm  thực tế với hoạt động của Công ty. 
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Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả 

Động cơ 

- Sử dụng động cơ có công suất phù hợp cho từng thiết bị trên dây chuyền sản xuất. 

- Lắp biến tần cho các động cơ hoạt động trong tình trạng non tải hay tải thường xuyên 

thay đổi. 

Chiếu sáng 

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong sản xuất và sinh hoạt. 

- Sử dụng các bóng đèn có hiệu suất sáng cao như: compact, huỳnh quang, đèn led… 

- Bố trí bóng đèn, công tắc hợp lý, đảm bảo nhu cầu chiếu sáng và tiết kiệm điện. 

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng 

- Lắp đặt đồng hồ đo đếm cho các xưởng, áp dụng định mức tiêu thụ năng lượng cho các 

bộ phận sản xuất, tăng cường ý thức tiết kiệm năng lượng và áp dụng chính sách thưởng 

phạt cho các xưởng. 

Về hệ thống tụ bù 

- Lắp cuộn kháng cho tụ bù cos φs 

- Lắp hệ thống bù cos φ tự động cho hệ thống điện hạ áp và trung áp. 
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Tiêu thụ nước 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

 Nguồn cung cấp nước: nước thủy cục M3 40.975 

Công ty có sử dụng nước qua tái chế. Tổng khối lượng nước 
tái sử dụng chiếm khoảng 90% tổng lượng nước sử dụng 

% 90 

 

Trong quá trình sản xuất thép, 

nước thường được sử dụng dùng 

để làm mát máy móc và làm nguội 

sản phẩm. Với công nghệ xử lý 

nước thải hiện đại và hệ thống xử 

lý nước bằng các bể nước tuần 

hoàn đã mang lại lượng nước tái 

sử dụng đạt được 90%.  

Hiểu rõ được vấn đề bảo vệ môi trường ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến các chính sách phát triển hiện tại và trong tương 

lai, Công ty đã và đang tiếp tục duy trì việc đầu tư nâng 

cấp hệ thống xử lý môi trường, cải thiện về mặt chất 

lượng và sản lượng sản phẩm. Công ty luôn tích cực thực 

hiện nguyên tắc hoạt động gắn liền với lợi ích của cộng 

đồng xã hội, sự phát triển cũng đi cùng với việc bảo vệ 

môi trường.  
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Hoạt động sản xuất thép mang đến tiềm năng 

lớn về kinh tế cho các quốc gia. Do đó, Chính 

phủ đã ưu tiên phát triển ngành thép trở thành 

ngành kinh tế mạnh ở nước ta trong những 

gần đây. Đồng thời, đề ra giải pháp phát triển 

ngành và hỗ trợ tích cực nhằm tạo điều kiện 

tối đa giúp các doanh nghiệp thuộc nhành thép 

tăng trưởng, trong đó có Công ty Cổ phần 

Thép Dana - Ý. Tuy nhiên, với bản chất là 

ngành tác động lớn đến môi trường nên chịu 

sự giám sát chặt chẽ của các Cơ quan Tài 

nguyên và Môi trường nhằm kiểm soát tình 

trạng xả thải chất thải ra môi trường. 

Nắm bắt được tầm quan trọng của việc bảo vệ 

môi trường trong định hướng phát triển lâu dài,  

Công ty đã luôn cố gắng hết sức nhằm hạn chế 

tối thiểu tác động của quá trình sản xuất đến 

môi trường xung quanh. Đồng thời để đảm bảo 

sức khỏe người lao động, Công ty đã thắt chặt 

việc tuân thủ thực hiện bảo hộ lao động, kết 

hợp nghiên cứu cải tiến hệ thống, lên kế hoạch 

bảo trì và định kỳ kiểm soát hệ thống cũ theo 

các thiết bị xử lý chất thải rắn, lỏng, khí của quá 

trình sản xuất thép. Điều này đã góp phần duy 

trì hoạt động lâu dài, nâng cao uy tín, thương 

hiệu với cộng đồng. Ngoài ra, Công ty chú trọng 

giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến 

tính pháp lý, bảo đảm hài hòa về quyền lợi giữa 

Công ty và nhân tố bị ảnh hưởng. 
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG 

Công ty luôn ý thức nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. Trong 

năm 2017, Công ty thực hiện các hoạt động: 

 Chuyển tài trợ "Viết tiếp ước mơ" : 185.000.000 đồng 

 Chuyển ủng hộ hội thi "Thành phố 4 an": 10.000.000 

 Chuyển ủng hộ theo thư kêu gọi: 10.000.000 

 CHuyển tài trợ "mái ấm tình người" quý 1/2017 (3 số): 111.000.000 

 Chi hỗ trợ Hội khuyến học Xã Hòa Liên: 26.950.000 

 Chi hỗ trợ Hội khuyến học Thôn Vân Dương 1: 5.000.000 

 Chuyển chi phí quảng cáo tại chương trình "Ca nhạc gây quỹ từ thiện" do Hội Từ thiện TP Đà 

Nẵng tổ chức: 50.000.000 

 Chi hỗ trợ chương trình Văn nghệ Huyện Hòa Vang:  5.000.000 

 Máy siêu âm màu model SonoAce-X6 + máy in nhiệt đen trắng Sony UP-X898 trang bị tài trợ 

cho Bệnh Viện Đà Nẵng HĐ 710: 287.485.714 

 Chi hỗ trợ: 10.000.000 

 Chi hỗ trợ đối tượng chính sách xã Hòa Liên dịp 27/7/17: 21.000.000 

 Chi hỗ trợ kinh phí tổ chức văn ngệ Công Đoàn KCN: 3.000.000 

 Chuyển hỗ trợ chương trình trao học bổng cho con cháu thương bệnh binh - nạn nhân chất độc 

da cam / Dioxin Việt Nam: 50.000.000 

 Chuyển ủng hộ kinh phí sửa chữ nhà cho gia đình chính sách năm 2017: 20.000.000 

 Chuyển hỗ trợ theo công văn số 181-CV/ĐU ngày 05/07/2017: 3.600.000 

 Chi hỗ trợ con Anh Lê Văn Vũ ( Vân Dương 1): 20.000.000 

 Chi ủng hộ Hội bảo trợ người tàn tật tp Đà Nẵng: 30.000.000 

 Chuyển tài trợ chương trình "Viết tiếp ước mơ" quý 2/2017 (3 số): 111.000.000 

 Chi ủng hộ "Hội người cao tuổi " thôn Vân Dương 2: 3.000.000 

 Chi ủng hộ chương trình "Vui hội trăng rằm" Đoàn Thanh Niên KCN: 1.500.000 

 CHuyển tài trợ chương trình "Viết tiếp ước mơ": 111.000.000 

 Chuyển tài trợ chương trình "viết tiếp ước mơ" quý 4/2017: 111.000.000 

 Chuyển ủng hộ: 10.000.000 
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Báo cáo của  

Ban Tổng Giám đốc 



  

 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 Kế hoạch phát triên trong tương lai 

“Công nghệ vượt trội đến từ 

Châu Âu” 
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 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2016 Năm 2017 

1 Sản xuất phôi thép Tấn 243.424 221.682 

2 Tiêu thụ phôi thép Tấn 38.248 55.904 

3 Sản xuất Thép XD Tấn 178.608 165.493   

4 Tiêu thụ Thép XD Tấn 189.981 153.143 

5 Doanh thu bán hàng và cung cấp DV Triệu đồng 1.985.857 2.365.987 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 18.329 70.403 

7 Nộp ngân sách Triệu đồng 301.800 334.488   

8 Thu nhập bình quân 
Nghìn 

đồng/người 
6.000 7.000 

 

Trong năm 2017, thị trường bất động sản đánh dấu sự phục hồi trở lại đã tác động mạnh đến ngành 

thép trong và ngoài nước tăng trưởng tích cực. Góp phần tiêu thụ một lượng lớn hàng tồn kho. Giúp 

các doanh nghiệp ngành thép nói chung và Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý nói riêng tăng trưởng 

đáng kể về sản lượng tiêu thụ và triển vọng sẽ đẩy mạnh cải tiến máy móc. Trong năm, nhờ đẩy 

mạnh nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị và bảo trì định kỳ đã giúp tăng công suất sản xuất các loại 

thép, từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đảm bảo và phù 

hợp với yêu cầu của những công trình trong thời đại này.  

Đồng thời, mở rộng hệ thống bán hàng, nâng cấp, nhà phân phối cho sản phẩm của Công ty, góp 

phần giới thiệu sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn nữa ở hiện tại và trong tương lai. Bên cạnh 

đó, Công ty còn cập nhật và dự báo liên tục tình hình của thị trường giúp Công ty nằm bắt được diễn 

biến và ưu thế mà ngành đang có từ thị trường và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ với ngành, 

vị thế của ngành với nền kinh tế trong nước,v.v… góp phần tạo động lực phát triển năm 2017. 
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Chỉ tiêu 

Kế hoạch Thực hiện 
% Thực hiện so với kế 

hoạch 

ĐVT 
Năm  
2016 

Năm  
2017 

Năm  
2016 

Năm  
2017 

Năm  
2016 

Năm  2017 

Tổng 
doanh thu 

Triệu 
đồng 

2.400.000 2.930.000 1.992.754 2.374.108 83,0% 81% 

Lợi nhuận 
sau thuế 

Triệu 
đồng 

57.525 65.000,0 18.329 70.403 31,9% 108,3% 

Sản lượng 
phôi thỏi 

Tấn 300.000 300.000 243.424 221.682 81,1% 73,9% 

Sản lượng 
cán 

Tấn 250.000 250.000 209.266 165.493 83,7% 66,2% 

 

 
Cập nhật và nắm bắt kịp thời tình hình của thị trường đã giúp Hội đồng quản trị kết hợp với 

Ban lãnh đạo đề ra kế hoạch, đồng thời vạch ra diễn biến để hình dung được kết quả đạt 

được nhằm có thể đưa ra chính sách và biện pháp một cách linh hoạt và thiết thực nhất. 

Với chính sách hoạt động tuân thủ theo những vấn đề pháp lý do các cơ quan đặt ra, thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với hoạt động Công ty, cộng đồng và xã hội đã góp 

phần xây dựng hình tượng vững mạnh trong thời gian dài. Do đó, với sự lãnh đạo đúng 

đắn, phù hợp của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã giúp lợi nhuận năm 2017 tăng đáng 

kể so với năm 2016, đồng thời vượt kế hoạch đề ra. 

Mặt khác, Công ty còn tích cực thực hiện nghiên cứu công nghệ mới, kết hợp với việc bảo 

trì liên tục hệ thống máy móc nhằm đáp ứng 100% chỉ tiêu sản xuất đặt ra. Nhìn chung, 

tình hình sản xuất kinh doanh của Thép Dana - Ý đến cuối năm 2017 có sự tăng trưởng 

đáng kể, tạo ra giai đoạn tăng trưởng mới cho Công ty. 
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Công tác kỹ thuật 

Công ty hiện có mạng lưới bảo dưỡng thiết bị 

vững mạnh, đảm bảo cho hoạt động sản xuất 

được liền mạch, liên tục và đạt hiệu quả năng 

suất cao nhất. 

Đưa vào ứng dụng thành công hệ thống dây 

chuyền sản xuất tích hợp hai công đoạn luyện 

thép và cán thép giảm tiêu hao đáng kể năng 

lượng.  

Công ty hiện có 2 hệ thống luyện phôi với tổng 

công suất thiết kế 400.000 tấn/năm và 3 hệ 

thống cán thép công suất thiết kế tương đương 

công suất luyện phôi. Hệ thống này giúp Công 

ty đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra tiêu hao 

nguyên liệu vật tư thấp, giá thành hạ so với giá 

thành bình quân trong ngành. 

Tiêu thụ 

Mở rộng mạng lưới phân phối khắp các tỉnh 

miền Trung, đặc biệt tại các thị trường mới Bắc 

miền Trung. Đẩy mạnh công tác marketing, đưa 

sản phẩm vào các công trình lớn. Tăng cường 

công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm 

bằng nhiều hình thức, đưa hình ảnh Công ty 

đến với công chúng. 
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Công tác kế toán 

Tuân thủ và thực hiện đúng chế độ kế toán, 

quản lý chặt chẽ tài sản Công ty. Không để xảy 

ra sai sót trong quá trình kế toán thống kê. 

Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng, linh hoạt 

trong công tác tài chính đảm bảo sự ổn định 

cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công tác cung ứng vật tư, 

xây dựng cơ bản 

Xây dựng hệ thống các nhà cung cấp tín nhiệm 

trong và ngoài nước nhằm đảm bảo đủ nguồn 

nguyên liệu phục vụ sản xuất. Tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho đầu 

tư phát triển. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Tài sản ngắn hạn 1.422.054 1.285.318 1.233.091 

Tiền và các khoản tương đương tiền 24.523 48.877 81.846 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.000 15.563 25.384 

Các khoản phải thu ngắn hạn 204.461 172.480 99.749 

Hàng tồn kho 1.157.951 1.039.519 1.013.429 

Tài sản ngắn hạn khác 33.118 8.879 12.683 

Tài sản dài hạn 1.048.175 1.036.243 972.408 

Tài sản cố định 718.200 891.846 741.100 

Tài sản dở dang dài hạn 325.438 135.658 221.721 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.600 1.600 1.600 

Tài sản dài hạn khác 2.937 7.139 7.987 

Tổng cộng tài sản 2.470.229 2.321.560 2.205.499 

Nợ phải trả 2.113.177 1.973.593 1.816.045 

Nợ ngắn hạn 1.407.339 1.273.845 1.194.389 

Nợ dài hạn 705.838 699.748 621.656 

Nguồn vốn chủ sở hữu 357.052 347.967 389.454 

Vốn chủ sở hữu 357.052 347.967 389.454 

Tổng cộng nguồn vốn 2.470.229 2.321.560 2.205.499 
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Chỉ tiêu 

Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tổng tài sản 2.321.560 100,00% 2.205.499 100,00% 

Tài sản ngắn hạn 1.285.318 55,36% 1.233.091 55,91% 

Tài sản dài hạn 1.036.243 44,64% 972.408 44,09% 

Tổng nguồn vốn 2.321.560 100,00% 2.205.499 100,00% 

Nợ ngắn hạn 1.273.845 54,87% 1.194.389 54,16% 

Nợ dài hạn 699.748 30,14% 621,656 28,19% 

Nguồn vốn chủ sở hữu 347.967 14,99% 389.454 17,66% 
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55,36% 55,91%

44,64% 44,09%

Năm 2016 Năm 2017

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

  

Nhìn chung từ năm 2015 - 2017, tình hình tài 

sản ngắn hạn giảm dần qua các năm, cụ thể tài 

sản ngắn hạn đạt 1.233 tỷ đồng, giảm 4,05% 

so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do 

tập trung giảm ở các khoản mục chiếm tỷ trọng 

lớn trong cơ cấu tổng tài sản gồm hàng tồn kho 

đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ 

năm 2016 vì trong năm 2017 tình hình thị 

trường bất động sản và xây dựng khôi phục trở 

lại đã tác động tích cực đến thị trường tiêu thụ 

vật liệu xây dựng, trong đó có ngành thép. Góp 

phần đẩy lượng hàng tồn kho của Thép Dana -  

Ý xuống thấp, kết hợp với chính sách hạn chế 

hàng tồn kho của Công ty. Đồng thời, Công ty 

còn dùng toàn bộ hàng tồn kho là thành phẩm 

luyện, cán và nguyên liệu để thế chấp cho 

những khoản vay ngân hàng, v.v… Ngoài ra, tài 

sản ngắn hạn giảm xuất phát từ khoản phải thu 

ngắn hạn, tính đến ngày 31/12/2017 đạt gần 

100 tỷ đồng, giảm 41,86% so với cùng kỳ năm 

2016, do được thanh toán ngay trong năm bởi 

những khách hàng uy có uy tín như Công ty 

TNHH TM & DV Xuân Tiến, Công ty TNHH TM 

DV Tứ Hưng, Công ty TNHH TM & DV Lập 

Thịnh,v.v… góp phần hạn chế tình trạng chiếm 

dụng vốn của Công ty. 

Năm 2017, tổng tài sản giảm thể hiện ở cả tài 

sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, tài 

sản dài hạn đạt 972 tỷ đồng, giảm 6,16% so với 

cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là giá trị đầu 

tư trong năm của Công ty chưa bù đắp được 

khoản khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên, tình 

hình này không ảnh hưởng đáng kể đến tình 

hình hoạt động của Công ty, thay vào đó các 

khoản mục đầu tư như nâng cấp dây chuyền 

Luyện – Cán 2, đầu tư lò luyện Trung tần 12 tấn 

và 30 tấn, cải tiến dây chuyển cán 1,v.v…  đang 

được Công ty đẩy mạnh hoàn thành nhanh 

chóng nhằm đưa vào hoạt động trong thời gian 

sớm nhất. 

Tình hình tài sản 
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54,87% 54,16%

30,14% 28,19%

14,99% 17,66%

Năm 2016 Năm 2017

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu

  

Nhìn chung các khoản mục làm giảm cơ cấu 

vốn tập trung chủ yếu vào nợ phải trả, cụ thể 

nợ phải trả đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 0,72% so 

với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do trong 

năm 2017 Công ty tiến hành thanh toán những 

khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn. 

Đồng thời, khoản phải trả người bán dài hạn 68 

tỷ cũng được Công ty tất toán trong năm. Ngoài 

ra, khoản vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn 

còn lại tính đến cuối năm 2017 được đảm bảo 

bằng hàng tồn kho.  

Mặt khác, tình hình hoạt động của ngành được 

cải thiện nhờ vào thị trường bất động sản và 

xây dựng tăng trưởng trở lại, đồng thời Chính  

phủ hỗ trợ áp dụng biện pháp phòng vệ giá đã 

giúp vị thế ngành thép trong nước duy trì thị 

phần.Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh nâng cấp 

hệ thống máy móc nhằm nâng cao công suất 

đảm bảo nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Điều 

này đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong năm 2017, cụ 

thể lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 

gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Những tín 

hiệu tích cực của thị trường phối hợp với chính 

sách, kế hoạch đúng đắn, phù hợp là cơ hội 

giúp Công ty tăng trưởng trong năm và tạo triển 

vọng phát triển bền vững ở tương lai của sản 

phẩm Thép Dana - Ý. 

Tình hình nguồn vốn 
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 KẾ HOẠCH NĂM 2018 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TỒN KHO VÀ DOANH THU  

TT Hạng mục ĐVT 1 2 3 Cộng 

1 Sản lượng            

 Phôi thép  Tấn     0 260.000 

 Thép cán Tấn 50.000 80.000 70.000 200.000 

2 Tồn kho đầu kỳ (+)          

 Phôi thép  Tấn       10.000 

 Thép cán Tấn 5.000 20.000 5.000 30.000 

3 Tồn kho cuối kỳ (-)          

 Phôi thép  Tấn       10.000 

 Thép cán Tấn 5.000 20.000 5.000 30.000 

 Thép phôi cho cán Tấn 53.000 84.000 74.200 211.200 

4 
Số lượng sản phẩm 

bán 
         

 Phôi thép  Tấn       48.800 

 Thép cán Tấn 50.000 80.000 70.000 200.000 

5 
Doanh thu  (chưa 

VAT) 
Giá bán       3.121.200.000 

 Phôi thép  11.500       561.200.000 

 Thép cán 12.800 640.000.000 1.024.000.000 896.000.000 2.560.000.000 
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STT Hạng mục ĐVT Năm 2018 

1 Tổng doanh thu                   3.121.200  

 Phôi thép Triệu đồng                     561.200  

 Thép cán Triệu đồng                  2.560.000  

2 Giá vốn                    2.933.999  

 Phôi thép Triệu đồng                     517.914  

 Thép cán Triệu đồng                  2.416.085  

3 Chi phí gián tiếp                         99.187  

 Chi phí bán hàng Triệu đồng                        25.000  

 Chi phí QLDN Triệu đồng                        20.000  

 Chi phí tài chính Triệu đồng                        54.187  

4 Lợi nhuận trước thuế                         88.014  

 Thuế TNDN (Thuế suất 20%) Triệu đồng                    17.602,8  

 
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng                    70.411,2  

 

Việc Trung quốc công bố kế 

hoạch nâng cấp- tái cấu trúc 

ngành thép với các mục tiêu cụ 

thể: Giảm công suất từ 1.13 tỷ 

tấn/năm xuống còn 1 tỷ tấn năm 

2020; Tập trung sản lượng vào 10 

cở sở lớn nhất chiếm từ 34.2% 

năm 2015 lên 60% năm 2020; 

Sản xuất thép thô giảm từ 808 Tr. 

tấn năm 2016 xuống còn 750-800 

Triệu tấn vào năm 2020; Năm 

2016 Trung quốc yêu cầu đóng 

của và dỡ bỏ các thiết bị sản xuất 

lạc hậu nhằm giảm công suất dư 

thừa cũng làm hạ áp lực cạnh 

tranh đối với ngành thép Việt 

Nam. 

Dựa vào nội dung phân tích trên 

đây Công ty Cổ phần thép Dana-

Ý thống nhất chương trình hành 

động như sau:  

 

 Tiếp tục ổn định tổ chức , kiện toàn bộ máy lãnh đạo chuẩn 

bị tốt nhân sự HDQT và BKS giới thiệu đề cử trong đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tổng giám đôc 

và các phong ban tham mưu phối hợp chặt chẽ với các đối 

tác và hệ thống phân phối của Công ty. Điều hành linh hoạt 

và có những chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. 

 Tăng cường công tác nghiên cứu áp dụng các giải pháp 

KT-CN tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thông 

qua việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, giảm tiêu 

hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng. Làm tốt công tác 

bảo vệ môi trường. Hoàn thành và đưa vào khai thác các 

dự án đã triển khai năm 2017 

 Tăng cường nghiên cứu mở rộnh thị trường, tiếp cận các 

thị trường ngoài khu vực truyền thống. 

 Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nhân lực tiếp cận ứng 

dụng KT số trong SX-KD từng bước tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu của SP thép. 

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 

 



Đánh giá của  

Hội đồng quản trị 



  

 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 

hoạt động của Công ty 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc công ty 

 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

“Công nghệ vượt trội đến từ 

Châu Âu” 
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ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 % Tăng/Giảm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 1.723.949 1.985.857 2.366.162 19,2% 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp DV 
1.723.774 1.985.847 2.365.987 19,1% 

Giá vốn hàng bán 1.629.656 1.866.353 2.179.211 16,8% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp DV 
94.117 119.494 186.775 56,3% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
6.486 23.040 87.696 280,6% 

Lợi nhuận khác 4.168 -104 454   

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10.654 22.935 88.150 384,35% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
8.269 18.329 70.403 384,1% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 291 679 2.608 384,1% 

 

Đơn vị: Triệu đồng 
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Chỉ tiêu 

Kế hoạch Thực hiện 
% Thực hiện so với 

kế hoạch 

ĐVT 
Năm  
2016 

Năm  
2017 

Năm  
2016 

Năm  
2017 

Năm  
2016 

Năm  2017 

Tổng 
doanh thu 

Triệu 
đồng 

2.400.000 2.930.000 1.992.754 2.374.108 83,0% 81,0% 

Lợi nhuận 
sau thuế 

Triệu 
đồng 

57.525 65.000,0 18.329 70.403 31,9% 108,3% 

Sản 
lượng 
phôi thỏi 

Tấn 300.000 300.000 243.424 221.682 81,1% 73,9% 

Sản 
lượng cán 

Tấn 250.000 250.000 209.266 165.493 83,7% 66,2% 

 

Qua kết quả hoạt động trong năm 2017, cho 

thấy được sự cải thiện đáng kể trong chính 

sách và kế hoạch đúng đắn và phù hợp của Hội 

đồng quản trị đối với Ban lãnh đạo Công ty. Thể 

hiện qua tổng doanh thu đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 

19,14% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu 

thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 

2.366 tỷ đồng, tăng 19,14% so với cùng kỳ năm 

2016, đồng thời lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ, 

tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. 

Ngoài ra, sự phục hồi trở lại của thị trường bất 

động sản và xây dựng, cộng thêm Chính phủ 

tiếp tục thực hiện chính sách thuế tự vệ nhằm 

hỗ trợ các doanh nghiệp ngành thép trong 

nước đã đóng góp vào sự tăng trưởng ấn 

tượng trong năm của Công ty. Ngành thép của 

nước ta vẫn còn phụ thuộc nguồn nguyên liệu 

nhập khẩu khá lớn, do đó chi phối mạnh đến 

chi phí và giá bán sản phẩm thép trong nước, 

trong đó có thép Dana - Ý. Cụ thể, tình hình 

chung về giá vốn hàng bán đạt 2.179 tỷ đồng, 

tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên 

khoản mục này lại chiếm tỷ trọng cao trong 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(92,14%). Do đó, lợi nhuận gộp mang lại chiếm 

tỷ trọng khá thấp và được xem là tình trạng 

chung của toàn ngành thép trong nước ta. 
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGĐ 

Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách 

nhiệm cao, cụ thể là: 

 Ban Tổng Giám đốc có những kế hoạch và quyết định được ban hành sát với tình hình 

thực tế của Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt được kết quả kinh 

doanh tốt. 

 Các khoản chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

 Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp theo đúng Bộ Luật lao động, Điều lệ 

Công ty. Chi trả lương đúng hạn và đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy 

đủ BHXH, BHYT và trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và Luật lao động. 

 Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế trong năm 2017 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền 

lợi của Công ty và Cổ đông. Đóng góp đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước. 
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 

Bước vào năm 2018, trong bối cảnh kinh tế vĩ 

mô ổn định, dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy 

mạnh sau một loạt chính sách khuyến khích và 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cùng 

với thông điệp mạnh mẽ từ chính phủ "KỶ 

CƯƠNG, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, SÁNG 

TẠO VÀ HIỆU QUẢ, HÃY HÀNH ĐỘNG VÀ 

HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT HƠN 

ĐỂ CHỚP LẤY THỜI CƠ, ĐÃ NÓI LÀ LÀM VÀ 

LÀM NGAY" Chính phủ đã xác định mục tiêu 

tăng trưởng GDP năm 2018 là 6,5-6,7% theo 

đó nhiều dự án hạ tầng, xây dựng, bất động sản 

sẽ được triển khai sẽ là động lực cho ngành 

thép đứng vững và phát triển. Dự báo tăng 

trưởng ngành thép năm 2018 đạt 20-22% so 

với năm 2017 trong đó thép xây dựng tăng vào 

khoảng 10% 

 

 

Cùng với tín hiệu lạc quan với ngành thép Việt 

nam, ngành thép khu vực cũng mang lại sự 

phấn khởi mới. Trong bối cảnh tình hình thế 

giới chuyển biến đa chiều, ngành thép ASEAN 

vẫn được đánh giá là khu vực năng động, GDP 

tăng trưởng mạnh, IFM dự báo tốc độ tăng 

trưởng mạnh, hy vọng trong năm 2018 giữ 

được mức tăng 5,2%. 

Việc Trung quốc công bố kế hoạch nâng cấp - 

tái cấu trúc ngành thép với các mục tiêu cụ thể: 

Giảm công suất từ 1.13 tỷ tấn/năm xuống còn 

1 tỷ tấn năm 2020, tập trung sản lượng vào 10 

cở sở lớn nhất chiếm từ 34.2% năm 2015 lên 

60% năm 2020, sản xuất thép thô giảm từ 808 

triệu tấn năm 2016 xuống còn 750-800 triệu tấn  

vào năm 2020. Năm 2016 Trung quốc yêu cầu 

đóng cửa và dỡ bỏ các thiết bị sản xuất lạc hậu 

nhằm giảm công suất dư thừa cũng làm hạ áp 

lực cạnh tranh đối với ngành thép Việt nam. 

Dựa vào nội dung phân tích trên đây Công ty 

Cổ phần thép Dana-Ý thống nhất chương trình 

hành động như sau: 

 Sản lượng sản xuất   

 Phôi thép  : 260.000 tấn/năm 

 Thép xây dựng : 200.000 tấn/năm 

 Sản lượng tiêu thụ     

 Phôi thép  :   50.000 tấn/năm 

 Thép xây dựng : 200.000 tấn/năm 

 Tổng Doanh thu  : 3.121 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế                     : 70 tỷ đồng 

 



Quản trị Công ty 



  

 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

“Công nghệ vượt trội đến từ 

Châu Âu” 
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Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

  

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên của Hội đồng quản trị 

Tổng kết năm 2017, Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao phó, 

hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và Luật Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận 

lợi giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ tiêu do Đại Hội đồng 

cổ đông đề ra. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là 

TV HĐQT 

1 Ông Huỳnh Văn Tân Chủ tịch HĐQT 22/02/2008 

2 Ông Nguyễn Chí Kiên Phó Chủ tịch HĐQT 01/05/2016 

3 Ông Hồ Nghĩa Tín Thành viên HĐQT 30/06/2013 

4 Bà Phan Thị Thảo Sương Thành viên HĐQT 30/06/2013 

5 Ông Phan Xuân Thiện Thành viên HĐQT 30/06/2013 

Hoạt động của thành viên độc lập không điều hành 

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn 

và chức năng của mình, và theo sự phân công trong Hội đồng Quản trị. 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị   

Không có. 
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Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 0112017/NQHDQT 12/04/2017 
Ký kết hồ sơ, văn kiện bản liên quan đến 

dự án di dời giải tỏa thông Vân Dương  

2 34/20 17/NQ-HDQT 16/05/2017 
Vay vốn bảo lãnh và đảm bảo cấp tín 

dụng tại Viettinbank 

3 03/2017/NQHDQT 21/07/2017 Kế hoạch vay vốn năm 2017 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Huỳnh Văn Tân Chủ tịch HĐQT 5 100% 

2 Ông Nguyễn Chí Kiên Phó Chủ tịch HĐQT 5 100% 

3 Ông Hồ Nghĩa Tín Thành viên HĐQT 5 100% 

4 Bà Phan Thị Thảo Sương Thành viên HĐQT 5 100% 

5 Ông Phan Xuân Thiện Thành viên HĐQT 5 100% 
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Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý 

Báo cáo thường niên    

  

 
BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban kiểm soát 

STT Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là 

TV BKS 

1 Bà Huỳnh Thị Loan Trưởng Ban Kiểm Soát 30/06/2013 

2 Ông Huỳnh Duy Cường Thành viên 30/06/2013 

3 Bà Phạm Thị Thu Sương Thành viên 30/06/2013 

 
Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của mình. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn 

của mình, tiến hành kiểm tra các hoạt động của Công ty theo đúng quy định đã được cụ thể hóa tại 

Quy chế Công ty. Cụ thể: 

 Giám sát hoạt động quản trị và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Kiểm tra tính 

phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty nhằm 

đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Kiểm soát tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, chứng từ kế toán, hợp đồng 

kinh tế, hợp đồng lao động nhằm đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo tài chính.  

 Tổ chức kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo công tác này được thực 

hiện nghiêm túc, chính xác và đúng thủ tục theo Luật định.   
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CÁC GIAO DỊCH, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 

HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC 

STT Họ tên Chức vụ Mức thù lao 2017 (đồng) 

Hội đồng quản trị 

1 Huỳnh Văn Tân 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc 
536.250.000 

2 Nguyễn Chí Kiên Phó chủ tịch HĐQT  42.900.000 

3 Hồ Nghĩa Tín 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc  
357.500.000 

4 Phan Thị Thảo Sương 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 
263.120.000 

5 Phan Xuân Thiện Thành viên HĐQT 42.900.000 

Ban kiểm soát 

1 Huỳnh Thị Loan Trưởng ban 42.900.000 

2 Huỳnh Duy Cường Thành viên 14.300.000 

3 Phạm Thị Thu Sương Thành viên 14.300.000 

 



Báo cáo tài chính 



  

 

 Bảng cân đối kế toán 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 Thuyết minh báo cáo tài chính 

“Công nghệ vượt trội đến từ 

Châu Âu” 
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CONGTV TNHH IIEM TOANVA IE TOANDC
Thanh vien cuo PrimeGlobol

CONG TY CO PHA.N
THEPDANA- Y

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k~t thiic ngay 31/12/2017

Kh!m toan • Ke toan • Tu' van Thue - Tai chinh • Giai phap quan Iy



CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y BAocio TAl CHiNH
Duemg sf:, lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khlinh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nkg Cho niim tai ehinh kit thUe ngay 31/12/2017

MVCLVC Trang

Bao cao cua Chu tich Hoi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c

Bao cao kiern toan doc l~p

Bao cao tai chfnh

1 - 3

4-5

• Bang can d6i k~ toan

Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh

Bao cao hru chuyen tiSn t~

Thuyet minh Bao cao tai chfnh

6-7

8

9

10 - 35

•
•
•



• Dia chi: Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa KMnh B~c, Q. Lien Chi~u, TP Da N~ng

• Dien thoai: (84) 0236.3841182 - 3841000

• Fax: (84) 0236.3730718

CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khfulh B~,c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nfing

BAocio TAl CHiNH
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31/12/2017

BAo cAo CUA CHU TICH H(>I DONG QUAN TRJ
vA BAN TONG GIAM DOC

Chu tich HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phan Thep DANA - Y cong b6 bao cao nay
cung voi Bao cao tai chinh da diroc kiem toan cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2017.

ThOng tin khai quat

Cong ty C6 phan Thep DANA - Y (sau day goi t~t la "Cong ty") duoc thanh l~p theo Giay chirng nhan
dang 10' kinh doanh s6 3203001911 ngay 27/02/2008 do Sa K~ hoach va D~u tu Thanh ph6 Da N~ng dp.
Cong ty la don vi hach t011ndQc l~p, hoat dong san xu~t kinh doanh theo Luat doanh nghiep, Di~u l~ Cong
ty va cac qui dinh phap ly hien hanh c6 lien quan. Tir khi thanh l~p d~n nay, Cong ty da 7 l~n di~u chinh
Gi~y chimg nhan dang 10' kinh doanh va l~n di~u chinh g~n nh~t vao ngay 13/03/2014 voi ma s6 doanh
nghiep la 0400605391.

Cong ty da dang 10' giao dich c6 phieu ph6 thong voi ma chirng khoan DNY tai Trung tam Giao dich
Chung khoan Ha NQi (nay la Sa Giao dich Chung khoan Ha NQi) k~ ill ngay 11105/2010 theo Quyet dinh
s6 245/QD-SGDHN ngay 28/04/2010 cua Sa Giao dich Chung khoan Ha NQi.

van diiu If:

van gop thtrc Ii din ngay 31/12/2017:

269.995.170.000 d6ng.

269.995.170.000 d6ng.

Try sO' chinh

• Website: www.thepdana-y.com

• Email: dny@thepdanang-y.com

Nganh ngh~ kinh doanh chinh

• San xu~t s~t, thep, gang: san xuat cac loai thep xay dung;

• Ban buon kim loai va quang kim loai: ban buon s~t thep;

• Ban buon chuyen doanh khac chira duoc phan dau vao dau: ban buon v~t tir, thiet bi phuc vu san xu~t
cong nghiep;

• Gia cong CO' khi; Xu Iy va trang phu kim loai: gia cong CO' khi.

Nhan Sl}'

T6ng s6 cong nhan vien hien c6 d~n ngay 31112/2017 la 830 nguoi. Trong d6 can bQ quan Iy la 72 ngiroi.

Cac thanh vien cua HQi d6ng quan tri, Ban Kiem soat, Ban T6ng Giam d6c va K~ toan tnrong trong ky k~
toan va d~n ngay I~p Bao cao tai chinh nay g6m c6:

H9i d6ng quiin tr]

• Ong Huynh Van Tan

• Ong Nguyen Chi Kien

Chu tich

Ph6 Chu tich

B6 nhiern lai ngay 30106/2013

B6 nhiern ngay 01105/2016

Trang 1



S., ki~n phat sinh sau ngay k~t thuc nien dQ k~ toan

CONG TY co PHAN THEP DANA - Y
Duong 55 lIB, KCN Thanh Vinh, QU?n Lien Chieu, Thanh ph5 Da Nkg

BAo cAo TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 31/12/20 17

BAo cAo CUA CHU TICH HQI DONG QUAN TRJ
vA BAN TONG GrAM DOC (ti~p theo)

• Ba Phan Thi Thao Strong Thanh vien B6 nhiem lai ngay 30106/2013

• Ong H6 Nghia Tin TMnh vien B6 nhiern lai ngay 30106/2013

• Ong Phan Xuan Thien Thanh vien B6 nhiern ngay 30106/2013

Ban Kiim sodt

• Ba Huynh Thi Loan Truong ban B6 nhiern lai ngay 30106/2013

• Ong Huynh Duy CUOng TMnh vien B6 nhiern lai ngay 30106/2013

• Ba Pham Thi Thu Strong Thanh vien B6 nhiem ngay 30106/2013

Ban Tang Gidm ilac va Ki todn tnoing

• Ong Huynh Van Tan T6ng Giarn d6c B6 nhiern ngay 01108/2013

• Ong H6 NghTa Tin Pho T6ng Giam d6c B6 nhiern ngay 01108/2013

• Ba Phan Thi Thao Strong Ph6 T6ng Giam d6c B6 nhiern ngay 0110312008

• Ba TrfuJ Mai Thi Be Li~u K~ toan tnrong B6 nhiern ngay 01/03/2008

Ngay 0113/2018, Uy ban nhan dan (UBND) Thanh ph6 Da N~ng c6 thong bao s6 20/TB-UBND vS '1 ki~n
k~t luan cua Chu tich va cac ph6 Chu tich UBND Thanh ph6 lien quan d~n ki~n nghi cua cac hQ dan thuoc
xii Hoa Lien, huyen Hoa Yang. D~ giai quyet cac ki~n nghi cua cac hQ dan vS viec di doi, giai tea tai khu
vue nha may, trong khi cho '1 kien chi dao giai quyet cua Lanh dao thanh ph6, Cong ty diroc yeu du tarn
dirng toan bQ hoat dQng san xuat true ti~p (luyen, n~u) gay 0 nhi8m moi tnrong k~ tir ngay 28/02/2018.
Rieng cac hoat dQng v~n chuyen, b6c do, xu~t nh~p hang hoa va cac heat dQng hanh chinh khac cua Cong
ty v~n cho phep heat dQng binh thirong.

Ki~m toan dQCl~p

Bao cao tai chinh nay duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Ki~m toan va K~ toan AAC (Tru sa chinh: Lo 78
- 80, Duong 30 Thang 4, Quan Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng; Di~n thoai: (84) 0236.3655886; Fax: (84)
0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trach nhi~m ciia Chu tich HQi dang quan tr] va Ban TAng Giam d8c trong vi~c l~p Bao cao tai chinh

Chu tich HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiem l~p va trinh bay trung thuc va
hop 1'1Bao cao tai chinh nay tren co sa:
• Tuan thu cac Quy dinh cua cac Chuan mire k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Nam

va cac quy dinh phap 1'1hien hanh khac c6 lien quan;

• Lila chon cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach d6 mot each nhat quan;

• Dira ra cac phan doan va iroc tinh k~ toan mot each hop 1'1va than trong;

• Lap Bao cao tai chinh tren co sa hoat dQng lien tuc;

Trang 2



CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, Quan Lien Chieu, Thanh ph6 D<lNang

BAD CAD TAl CHiNH
Cho ndm tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

BAo cAo CUA CHU TJCH HOI DONG QuAN TRJ
vA BAN TONG GIA.M DOC (ti~p theo)

• Chiu trach nhiern v~ kiSm soat noi bQ ma Chu tich HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c xac dinh
la cfrn thi~t dS dam bao cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sai s6t trong y~u do gian
I~n hoac nhfrm lfut.

Trang 3



Trach nhiem cua chung toi la dua ra y kien vS Bao cao tai chlnh dira tren kSt qua cua cuoc kiem toano
Chung t6i da: tiSn hanh kiem toan theo cac Chuan mire kiem toan Viet Nam. Cac chuan mire nay yeu du
chung t6i twin thu chuan mire va cac quy dinh vS dao dire nghe nghiep, I~p kS hoach va thirc hien cuoc
kiSm toan dS dat duoc su dam bao hop Iy vS viec li~u Bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai s6t trong
ySu hay khong.

Cong viec kiem toan bao g6m thuc hien cac thu rue nharn thu thap cac b~ng chirng kiem toan vS cac s6 lieu
va thuyet minh tren Bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem toan duoc lira chon dira tren xet doan cua kiSm
toan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong ySu trong Bao cao tai chinh do gian I~n hoac nham Ifrn.
Khi thuc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da:xem xet kiem scat nQi bQ cua Cong ty lien quan
dSn viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thuc, hop Iy nham thiet kS cac thu tuc kiem toan phu hop
voi tinh hinh thirc tS, tuy nhien khong nham muc dich dua ra y kien vS hieu qua cua kiem scat noi bQ cua
Cong ty. Cong viec kiem toan cling bao g6m danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach kS toan ducc ap
dung va tinh hop Iy cua cac iroc tinh kS toan cua CM tich HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c cling
nhu danh gia viec trinh bay t6ng thS Bao cao tai chinh.

Chung toi tin tuong r~ng cac b~ng chirng kiSm toan ma chung t6i da: thu thap duoc la dfry du va thich hop
lam co sa cho y kien kiem toan cua chung toi.

.A .,t/ I' ,,.,,.

CONGTV TNHH IIEM TOANVA IE TOAN lAC
THANH VIEN CUA PRIMEGLOBAL
CHUY~N NGANH KI~M ToAN KE ToAN TAl CHINH
Tr~ sa chinh: L6 78 - 80, Ell10ng30 Thang 4, Quan Hai Cha.u,Thanh ph6 Ela N~ng
Tel: +84 (236) 3655886; Fax:+84 (236) 3655887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

S6: 503120181BCKT-AAC

BAo cAo KIEM ToAN DOCL~P
Cac Ca dong, Hqi dang quan tr] va Ban Tang Giam d&e
Cdng ty Ca phAn Thep DANA - Y

Chung t6i da:kiem toan Bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty C6 phan Thep DANA - Y (sau day goi t~t
la "Cong ty") diroc I~p ngay 28/03/2018, tir trang 6 dSn trang 35, bao g6m: Bang can d6i kS toan tai ngay
31/12/2017, Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh, Bao cao hru chuyen tiSn t~ va Ban thuyet minh bao
cao tai chinh cho nam tai chinh kSt thuc cung ngay,

Kinh gm:

Trach nhi~m ciia Chit tich HQi dang quan tr] va Ban Tang Giam d&e

Chu tich HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem vS viec I~p va trinh bay trung
thuc, hop Iy Bao cao tai chinh cua Cong ty theo Chuan mire kS toan, ChS dQ kS toan doanh nghiep Viet
Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan dSn viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh va chju trach nhiern
vS kiem soat nQi bQ ma Chu tich HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giarn d6c xac dinh la dn thiet dS dam
bao cho viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong c6 sai s6t trong yeu do gian I~n hoac nhfrm Ifrn.

Trach nhiem ciia Ki~m toan vien

Y ki~n cua Ki~m toan vien

Theo y kien cua chung toi, xet tren cac khia canh trong yeu, Bao cao tai chlnh da:phan anh trung thirc va
hop Iy vS tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31112/2017 cling nhu kSt qua hoat dQng kinh doanh va
tinh hinh hru chuyen tien t~ cho narn tai chinh kSt thuc cung ngay, phu hop Chuan mire kS toan, ChS dQ kS
toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan dSn vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai
chinh.

V~n d~ nh~n m~nh

Nhu trinh bay t~i ThuySt minh s6 37 "SI,l'ki~n phat sinh sau ngay kSt thuc nien dQ kS toan", C6ng ty da:t~m
dirng toan bQ ho~t dQng san xufrt trl,l'ctiSp (luy~n, nfru) kS ill ngay 28/02/2018 theo chi d~o t~i ThOng bao
s6 20/TB-UBND ngay 0113/2018 cua Uy ban nhan dan (UBND) Thanh ph6 Da N~ng. DSn ngay
23/03/2018 UBND Thanh ph6 da:c6 QuySt dinh s6 30/TB-UBND th6ng nhfrt cho C6ng ty ho~t dQng san

• Chi nMnh t\li Thanh pho' H6 Chi Minh:
47 - 49 Hoang Sa (Tang 4, Toa nhi! Hoang Elan), Q~n 1, TP. HO Chi Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3~10 2349

• Chi nhanh t\li Ha NOi: Trang 4
S6 09 ph6 Duy Tan, (Tang 6, Toa nM Vi~t A), Qu~n cau Gia'y, Ha NOi
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402



xuftt thep tro lai k8 tic ngay 26/03/2018 d8 xu ly.nhfrng t6n tai va giam thi8u cac thiet hai phat sinh khi
ngirng hoat dong thee dung quy dinh phap luat, Trong thai gian nay Cong ty phai twin thu nghiern cac bien
phap bao v~ moi tnrong; khong diroc thuc hien mo rong heat dong san xuat, khong giao kSt hop d6ng mua
nguyen v~t lieu la phS li~u d8 san xuftt thep. VBND Thanh ph6 d6ng thai giao cho cac Sa ban nganh, trong
thai gian khong qua 06 thang, tham rmru Dy ban phirong an dirng hoat dong san xuftt thep cua Cong ty
thee dung quy dinh cua phap lu~t, bao cao Ban Thuong vu Thanh uy va trinh Hoi d6ng nhan dan Thanh
ph6 thong qua.

Bao cao tai chinh dinh kern chira bao g6m bftt ky di~u chinh nao co lien quan dSn anh huang cua sir kien
nay.

TrAn Vii Nguyen Hit - Ki~m roan vien
s6 Gidy en fJKHN ki~m toim:2333-2018-010-1

14,

Baa caa nay duac t/9C d6ng thai voi Baa caa tai chinh va Thuyit minh baa caa dinh kern Trang 5



0110112017
VND

Mli Thuyet
s3 minh

100
110 5
III
112
120
121
123 6
130
131 7

132 8
136 9
140 10
141
149

150
151 lla
152
153 18

200
210
220
221 12
222
223
227 13
228
229

230
240
241
242 14

250
251
252 15

260
261 lib
262

270

CONG TY CO PHA.N THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh Bite;, Q. Lien Chieu, TP. Da Nfulg

BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

BANG CAN DOl ICEToAN
Ngay 31 thang 12 nam 2017

TAl SAN

Mliu sa B 01 - DN
Ban hanh theo Thong tu
s6 200/2 014/TT - BTC

, ngay 22/12/2014 eua B6 Tai ehinh

31112/2017
VND

A. TAl SAN NGAN H~N
I. Ti~n va cac khoan tUO'Dg dUO'Dg ti~n
1. Ti~n
2. Cac khoan nrong duong ti~n
II. Dftu nr tai chinh ng~n han
1. Chung khoan kinh doanh
2. Dfru nr narn gifr d~n ngay dao han
III. Cac khoan phai thu ng~n han
I. Phai thu ngan han cua khach hang
2. Tra tnroc cho ngiroi ban ngan han

3. Phai thu ngan han khac
IV. Hang t6n kho
1. Hang t6n kho
2. DV phong giam gia hang t6n kho

V. Tai san ng~n han khac
1. Chi phi tra tnroc ngan han

2. Thu~ GTGT duoc khau tnr
3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc

B. T AI SAN nAI H~N

I. Cac khoan phai thu dai han
II. Tai san c3 djnh
1. Hi san c6 dinh htru hinh

- Nguyen gia
- Gia tri hao man liiy ki

2. Hi san c6 dinh vo hinh
-Nguyen gia
- Gia tri hao man lfly ki

III. Bftt di)ng san dftu nr
IV. Tai san dO' dang dai han
1. Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai han

2. Chi phi xay dung co ban do dang
V. Cac khoan dftu nr tai chinh dai han
1. Dfru tir vao cong ty con
2. Dfru nr vao cong ty lien doanh, lien k~t

VI. Tai san dai han khac
1. Chi phi tra tnroc dai han
2. Hi san thue thu nhap hoan lai

TONG CONG TAl SAN

1.233.091.651.344

81.846.349.284
5.956.349.284

75.890.000.000
25.383.845.694

25.383.845.694
99.749.534.404
71.229.011.766

24.457.611.206
4.062.911.432

1.013.428.585.041
1.013.428.585.041

12.683.336.921
4.016.514.472

6.125.635.940
2.541.186.509

972.407.592.453

741.099.861.284

673.097 .116.870
1.458.081.536.140
(784.984.419.270)

68.002.744.414
68.094.439.059

(91.694.645)

221.720.851.917

221.720.851.917

1.600.000.000

1.600.000.000
7.986.879.252

7.986.879.252

2.205.499.243.797

1.285.317.527.014

48.876.625.310
41.676.625.310

7.200.000.000

15.563.000.000

15.563.000.000
172.479.941.243

130.918.401.793

35.679.290.678
5.882.248.772

1.039.518.515.480

1.039.518.515.480

8.879.444.981

4.035.538.782
4.312.429.689

531.476.510

;1.036.242.771.901

891.845.605.464

823.831.359.050

1.453.457.040.903
(629.625.681.853)

68.014.246.414

68.094.439.059
(80.192.645)

135.657.690.640

135.657.690.640
1.600.000.000

1.600.000.000
7.139.475.797
7.139.475.797

2.321.560.298.915

Thuyit rninh kern theo tir trang 10 din trang 35 la b6 phdn h9P thanh Bao eao tai ehinh nay Trang 6



CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khinh BtH;,Q. Lien Chieu, TP. Da Nkg

0110112017
VND

BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

31112/2017
VND

1.816.044.644.610
1.194.389.119.043

643.378.838.598
20.158.057.745
17.654.414.573
13.792.200.010

505.537.108
6.655.255.914

491.614.291.236
630.523.859

621.655.525.567

70.000.000.000
551.655.525.567

389.454.599.187
389.454.599.187
269.995.170.000
269.995.170.000

20.600
21.219.777.824

512.773.974
97.726.856.789
27.323.734.934
70.403.121.855

2.205.499.243.797

BANG CAN DOl KE ToAN (ti~p theo)
Ngay 31 thang 12 nam 2017

Ma Thuyet
s6 minh

300
310
311 16
312 17
313 18
314
315 19
319 20a
320 21a
322
330
331
337 20b
338 21b

400
410 22
411 22

411a
411b
412 22
418 22
420 22
421 22

421a
421b
430

440

K~ toan truong

NGUONVON

1.973.592.875.839·
1.273.844.936.772

555.035.156.913
29.104.367.837
4.606.907.459
9.168.144.509

721.720.653
7.887.941.369

668.191.940.690
(871.242.658)

699.747.939.067
68.767.673.500
55.000.000.000

575.980.265.567

347.967.423.076
347.967.423.076
269.995.170.000
269.995.170.000

20.600
20.303.349.080
3.512.773.974

54.156.109.422
35.827.534.538
18.328.574.884

2.321.560.298.915

Da Nimg, ngay 28 thong 03 ndm 2018

Tdn Mai Thi Be Li~u Tr~n Mai Thi Be Li~u

Thuyet minh kern theo tit trang 10 din trang 35 la b¢ phdn h(YJJthanh Bao eao tai ehinh nay Trang 7

C. NQ PHAI TRA
I. NV ngAn han
1. Phai tra nguoi ban ngan han
2. Ngiroi mua tra tien tnroc ngan han
3. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc
4. Phai tra ngiroi lao d9ng
5. Chi phi phai tra ngan han
6. Phai tra ngin han khac
7. Yay va no thue tai chfnh ngan han
8. Quy khen thirong, phuc 19i
II. NV dai han
1. Phai tra ngiroi ban dai han
2. Phai tra dai han khac
3. Yay va no thue tai chinh dai han

D. VON CHU SO HUU
I. V6n chu sO' hfru
1. V6n g6p cua chu sa hiru

- C6phieu ph6 thong co quyen biiu quyet
- C6phieu uu dai

2. Thang dir von c6 phan
3. Quy dftu nr phat trien
4. Quy khac thuoc v6n chu sa hiru
5. Loi nhuan sau thue chua phan ph6i

- LNST chua phdn phoi liiy ki din cu6i kY truoc
- LNST chua phdn phoi kY nay

II. Ngu6n kinh phi va quy khac

TONG CONG NGUON VON



CHiTIEU
Nam 2016

VND·

CONG TY COPHAN THEP DANA- Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh Bit~,Q. Lien Chieu, TP. Da N&ng

BAo cAo TAl CHiNH
Cho ruim tai ehinh kit thuc ngay 3111212017

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3111212017

Mftu s6 B 02 - DN
Ban hanh theo Thong tu
s8 200120 141TT - BTC

, ngay 2211212014 eua B6 Tai ehinh

__ --K_~toantruOn--g----~~~~--~----------

1. Doanh thu ban hang & eung cc1pdich V1,l

2. Cac khoan giarn tnr doanh thu

3. Doanh thu thuan vS ban hang & ee dich VI,!

4. Gia v6n hang ban
5. LQi nhu~n gQPvS ban hang & cc djch vu

6. Doanh thu heat d<)ng Uti ehinh

7. Chi phi Uti chinh

Trang do: Chi phi liii vay

8. Chi phi ban hang

9. Chi phi quan ly doanh nghiep

10. LQi nhuan thuh tir hoat dQngkinh doanh

11. Thu nhap khac

12. Chi phi khac

13. LQi nhu~n khac

14. T6ng IQi nhuan k~ toan trmrc thu~

15. Chi phi thue TNDN hien hanh

16. Chi phi thue TNDN hoan lai
17. LQi nhu~n sau thu~ TNDN

18. Lai co ban tren e6 phieu

19. Lai suy giam tren e6 phieu

Ma Thuyet
s8 minh

01 24

02

10

11 25
20

21 26

22 27

23

25 28

26 28

30

31

32

40

50

51

52

60

70

71

Nam 2017
VND

2.366.162.387.971

175.851.909

2.365.986.536.062

2.179.211.207.919
186.775.328.143

6.789.549.257

54.052.452.459

45.731.047.846

30.788.381.528

21.028.290.671

87.695.752.742

29

30

1.156.176.798

702.461.934

453.714.864

88.149.467.606

31 17.746.345.751

1.985.857.318.588

10.l48.640

1.985.847.169.948

1.866.353.154.216

119.494.015.732

6.707.535.523

63.972.367.926

55.064.805.875

19.805.021.914

19.384.550.692

23.039.610.723

188.902.899

293.031.279

(104.128.380) .
i

70.403.121.855

32

32

2.608

2.608

22.935.482.343

4.606.907.459

18.328.574.884

645

645

Da Nfmg, ngay 28 thang 03 ndm 2018

Trin Mai Thi Be Li~u Trin Mai Thi Be Li~u

Thuyet rninh kern theo tir trang 10 din trang 35 liz b9 phdn h(YJJthann Bao eao tai ehinh nay Trang 8



CONG TY co pHAN THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh Bie, Q. Lien Chieu, TP. Da Nang

BAO CAO TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2017

M§u s6 B 03 - DN
Ban hanh theo Thong ttr
s6 200/20141TT - BTC

ngay 22/12/2014 eua B9 Tai ehinh

CHiTIEU Mli Thuyet Narn 2017 Nam 2016
sa minh VND VND

I. Liru cbuy~n ti~n tir hoat dQng kinh doanb
1. Lqi nbu~n trurrc tbu~ 01 88.149.467.606 22.935.482.343
2. Di~u chinh cbo cac khoan

Kh~u hao Hi san c6 djnh 02 12, 13 157.025.698.540 156.150.155.583
Cac khoan du phong 03
Lai, 16chenh I~ch tY gia h6i doai do danh gia lai cac khoan

04 27 (245.086.204) 4.943.762.073
muc tien t~ co g6c ngoai t~
Lai, 16tir hoat dong d~u ttr 05 26,3 (2.094.653.964) (l.582.080.150)
Chi phi liii yay 06 27;20a 45.73l.047.846 55.064.805.875

3. Lqi nbu~n tir bd kd tmo'c tbay d6i vbn hru dQng 08 288.566.473.824 237.512.125.724
Tang, giam cac khoan phai thu 09 68.793.325.275 59.470.145.093
Tang, giam hang t6n kho 10 26.089.930.439 118.432.870.619
Tang, giam cac khoan phai tra (Khong kS

11 24.658.353.741 (31.867.689.975)
liii vay phai tra, thu6 thu nhap doanh nghiep phai nop)

Tang, giam chi phi tra truce 12 (828.379.145) (6.412.079.729)
Ti€n liii yay dii tra 13 (45.947.231.391) (55.345.607.113)
Thu6 thu nhap doanh nghiep dii nop 14 (4.698.838.637) (2.385.16l.708)
Ti€n thu khac tir hoat d(>ngkinh doanh 15
Ti€n chi khac tir heat d(>ngkinh doanh 16 (414.662.227) (l.512.373.755)
Liru chuyen ti~n tbu§n tir hoat dQng kinh doanb 20 356.218.971.879 317.892.229.156

II. Liru cbuy~n ti~n tir hoat dQng d§u ttr
l. Ti€n chi dS mua sam XD TSCD va cac TS DH khac 21 (88.906.686.051 ) (66.866.466.598)
2. Ti€n thu tir TLy, nhUQ11gban TSCD va cac TS DH khac 22 863.636.364 100.000.000
3 Ti€n chi cho yay, mua cac cong CI,I no cua don vi khac 23 (25.383.845.694) (13.563.000.000)
2. Ti€n thu h6i cho yay, ban lai cac CC no cua don vi khac 24 15.563.000.000
4. Ti€n thu lili cho yay, c6 tire va 19i nhuan ducc chia 27 26;9 2.397.539.620 577.899.738

Luu chuyen ti~n tbu§n tir hoat dQng d§u ttr 30 (95.466.355.761) (79.751.566.860)

III. Ltru chuyen ti~n tir hoat dQng tai chinh
l. Ti€n thu tir di yay 33 2.033.999.411.502 2.044.042.579.411
2. Ti€n tra nc g6c yay 34 (2.234.782.896.804) (2.230.830.367.627)
3. cll tire, loi nhuan dii tra cho chu sa hiru 36 (26.999.517.000) (26.999.517.000)

Luu chuyen ti~n tbu§n tir hoat dQng tai chinh 40 (227.783.002.302) (213.787.305.216)

50 5 32.969.613.816 24.353.357.080
60 48.876.625.310 24.523.263,314
61 110.158 4.916
70 5 81.846.349.284 48.876.625.310

-----Tran Mai Thi Be Li~u Trio Mai Thi Be Li~u

Thuyet minh kern theo tir trang 10 din trang 35 fa b9 phan hap thanh eua Bao cao tai ehinh nay Trang 9



Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t dAu tir ngay 01 thang 01 va k~t thuc ngay 31 thang 12.

Don vi tien t~ dung d~ ghi s6 k~ toan va trinh bay Bao cao tai chinh la D6ng Vi~t Nam (VND).

CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Va N£ng

BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
(Thuyh minh nay la brj phdn hap thanh

va cdn duac arc a6ng thai WYiBaa eao tai ehinh)

Mftu s8 B 09 - DN
Ban hanh theo Thong tu
s8 200/20 14/TT - BTC

, ngay 22/12/2014 eua Bi) Tai ehinh

1. D~c di~m hoat dqng

1.1. Khai quat chung

Cong ty C6 phan Thep DANA - Y (sau day goi t~t la "Cong ty") duoc thanh l~p theo Giay chirng nhan
dang ky kinh doanh s6 3203001911 ngay 27/02/2008 do So' K~ hoach va DAu tu Thanh ph6 Da N~ng
c&p. Cong ty la don vi hach to an dQc l~p, hoat dong san xu&t kinh doanh theo Luat doanh nghiep, Di~u
l~ Cong ty va cac qui dinh phap ly hien hanh co lien quan. Tir khi thanh l~p d~n nay, Cong ty da 7 IAn
di~u chinh Gi&y chirng nhan dang kY kinh doanh va IAndi~u chinh gAn nh&t vao ngay 13/03/2014 voi
ma s6 doanh nghiep la 0400605391.

1.2. Linh v¥c kinh doanh chinh: san xudt cong nghiep va kinh doanh dich v~.

1.3. Ngimh ngh; kinh doanh

• San xu&t s~t, thep, gang: san xuat cac loai thep xay dung;

• Ban buon kim loai va quang kim loai: ban buon s~t thep;

• Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan dau vao dau: ban buon v~t tu, thiet bi phuc vu san
xu&t cong nghiep;

• Gia cong ca khi; Xu ly va trang phu kim loai: gia cong co khi.

2. Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir dung trong k~ toan

3. ChuAn m,!c va ch~ dq k~ toan ap dung

Cong ty ap dung Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Nam diroc huang d~n tai Thong tu s6
200/2014/TT-BTC ngay 22112/2014 va H~thong Chuan rmrc k~ toan Viet Nam do BQ Tai chinh ban
hanh.

.'

4. Tom tit cac chinh sach k~ toan chii y~u

4.1 Chenh l?ch tj gia h6i dodi dp dung trong ki todn

Cac nghiep vu phat sinh bang ngoai t~ diroc chuyen d6i sang d6ng Viet Nam theo tY gia giao dich
thirc t~ cua ngan hang thuong mai noi cong ty dir ki~n giao dich vao ngay phat sinh nghiep vu.

Tai ngay k~t thuc kY k~ toan, cac khoan muc tien t~ co goc ngoai t~ phan loai la tai san dircc danh gia
lai theo tY gia mua vao va cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~ phan loai la no phai tra duoc danh
gia lai theo tY gia ban ra cua ngan hang thuong mai noi cong ty thirong xuyen co giao dich. Rieng cac
khoan ngoai t~ gfri ngan hang thi duoc danh gia lai theo tY gia mua cua chinh ngan hang noi cong ty
mo tai khoan ngoai t~.

Chenh lech tY gia duoc thuc hien theo quy dinh tai Chuan mire k~ toan Vi~t Nam s6 10 "Anh huang
cua viec thay d6i tY gia h6i doai". Theo do, chenh lech tY gia ngoai t~ phat sinh trong kY va chenh
lech tY gia do danh gia lai s6 du ngoai t~ cuoi kY cua cac khoan muc tien t~ co g6c ngoai t~ diroc phan
anh vao k~t qua hoat dQng kinh doanh trong ky.

Trang 10
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THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyit minh nay la b(Jphdn h9P thanh va cdn tJU(1CtJ9C tJ6ng thai voi Baa cdo tal chinh)

Trang 11

4.2 tu« va cdc khoan tuong duong tiJn

Ti~n bao gom: Ti~n mat tai quy, tien giri ngan hang khong ky han va tiSn dang chuyen.

Cac khoan nrong dirong tien la cac khoan dAu ill ngan han co thai han thu h6i hoac dao han khong
qua 3 thang k~ tu ngay dAu nr, co kha nang chuyen d6i d~ dang thanh mot hrong ti~n xac dinh va
khong co rui ro trong viec chuyen d6i thanh ti~n tai thai di~m bao cao. .

4.3 Cdc khoan itliu tu: tai chinh

Dliu tu vao ciing ry lien kit

Cong ty lien k~t la mot cong ty ma Cong ty co anh hirong dang k~. Anh huong dang k~ th~ hien a
quyen tham gia vao viec dua ra cac quyet dinh v~ chinh sach va hoat dong cua cong ty lien k~t nhung
khong phai kiern scat hoac d6ng kiem scat cac chinh sach nay. M6i quan h~ la cong ty lien k~t thirong
duoc th~ hien thong qua viec Cong ty nam gifr (true ti~p hoac gian tiep) tir 20% d~n duoi 50% quyen
bieu quyet a cong ty do.

Du phong

Dir phong d6i voi cac khoan dAu nr vao cong ty lien k~t diroc I~p n~u cac khoan dAu ill nay bi suy
giarn gia tri hoac bi 16d&nd~n kha nang m~t v6n cua Cong ty.

D6i voi cac cong ty nhan dAu ill la d6i tuong phai I~p bao cao tai chinh hop nh~t thi du phong t6n th~t
diroc trich I~p can cir vao bao cao tai chinh hop nhat. Cac tnrong hop khac, du phong trich I~p tren co
sa bao cao tai chinh cua cong ty nhan dAu ttr.

4.4 Cdc khoan n!J'phiii thu

Cac khoan no phai thu bao gom: phai thu khach hang va phai thu khac:

• Phai thu khach hang la cac khoan phai thu mang tinh ch~t thirong rnai, phat sinh tir cac giao djch
co tinh ch~t mua ban gitra Cong ty va ngiroi mua

• Phai thu khac la cac khoan phai thu khong co tinh ch~t thirong rnai, khong lien quan d~n giao dich
mua ban, nQi bi5.

Cac khoan no phai thu diroc ghi nhan theo gia g6c tnr di du phong no phai thu kho doi. DV- phong
diroc trich I~p tai thai di~m cuoi ky k~ toan d6i voi cac khoan phai thu dii qua han thu h6i tren 6 thang
hoac chira d~n thai han thu h6i nhung khach no dii lam vao tinh trang pha san, dang lam thu tuc giai
th~, m~t tich, bo tron.;; Viec trich I~p du phong thirc hien thee huang d&n tai Thong ill s6
228/2009/TT-BTC ngay 07112/2009 cua BQ Tai chinh.

4.5 Hang tan kho

Hang t6n kho duoc ghi nhan theo gia thap hon giira gia g6c va gia tri thuan co th~ thuc hien duoc.

Gia g6c hang t6n kho diroc tinh theo phirong phap binh quan gia quyen va diroc hach toan theo
phuong phap ke khai thuong xuyen voi gia tri duoc xac dinh nhir sau:

• Nguyen v~t lieu, hang hoa: bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bien va cac chi phi lien quan true
ti~p khac phat sinh d~ co duoc hang t6n kho a dia diem va trang thai hien tai;

•• Thanh pham. bao gorn chi phi nguyen v~t lieu true ti~p, chi phi nhan cong tnrc ti~p va chi phi
chung co lien quan tnrc ti~p duoc phan b6 dua tren mire dQ hoat dQng binh thuong.

Gia tri thuan co th~ thuc hien la gia ban iroc tfnh tnr di chi phi iroc tinh d~ hoan thanh hang t6n kho va
chi phi uoc tinh dn thiet cho viec tieu thu chung.
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BAocio TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b9 phdn h9]J thanh va cdn duac doc i16ng thai voi Bao cao tai chinh)

Dir phong giam gia hang t6n kho diroc trich I~p cho tirng mat hang khi gia tri thuan c6 th~ thirc hien
diroc cua m~t hang d6 nho hon gia g6c. Viec trich I~p du phong thirc hien theo huang d~n tai Thong nr
s6 228/2009/TT-BTC ngay 07/1212009 cua B9 Tai chinh.

Loai tai san

Nha cira, v~t kiSn true

May m6c, thiSt bi

Phuong tien v~n tai

ThiSt bi dung cu quan Iy

Thai gian khiu hao (nam)

5 - 30

3 - 10

3 - 10

3 - 5

4.6 Tal stin c8 ilinh hiiu hinh

Nguyen gid

Tai san c6 dinh hiru hlnh diroc phan anh theo nguyen gia trir di khau hao liiy kS.

Nguyen gia bao g6m gia mua va toan b9 cac chi phi rna Cong ty be ra d~ co diroc tai sari c6 dinh hiru
hinh tinh dSn thai di~m dtra tai san c6 dinh do vao trang thai sAn sang su dung. Cac chi phi phat sinh
sau ghi nhan ban dfru chi duoc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh hiru hinh nSu cac chi phi nay chac
chan lam tang lei ich kinh tS trong tuong lai do Slr dung tai san d6. Cac chi phi khong thoa man diSu
kien tren duoc ghi nhan la chi phi trong ky.

Khau hao

Tai san c6 dinh hfru hlnh diroc khiu hao theo phuong phap dirong thang dua tren thai gian hiru dung
iroc tinh cua tai san. Thai gian khiu hao phu hQ"IJvoi Thong tu s6 45/2013/TT-BTC ngay 25/4/2013
cua B9 Tai chinh. CI,lth~ nhtr sau:

4.7 Tai sdn c8 dinh vo hinh

Nguyen gia

Tai san c6 dinh vo hlnh duoc phan anh theo nguyen gia tnr di khiu hao lfiy kS.

Nguyen gia tai san c6 dinh vo hlnh la toan b9 cac chi phi ma Cong ty phai be ra d~ co duoc tai san c6
dinh vo hlnh tinh dSn thai di~m dira tai san do vao trang thai sAn sang sir dung.

Quyen sUo dung ad!

TSCD vo hinh la quyen sir dung dit bao gom:

• Quyen Slr dung dit diroc nha mroc giao c6 thu tiSn Slr dung dit hoac nhan chuyen nhirong quyen
sir dung dit hop phap (bao g6m quyen sir dung dit c6 thai han, quyen Slr dung dit khong thai
han);

• TiSn thue dit tra tnroc (da tra cho ca thai gian thue hoac da tra tnroc cho nhieu nam rna thai han
thue dit da diroc tra tiSn con lai it nhit la 05 nam) cho hop d6ng thue dit truce ngay c6 hieu luc
cua Luat Dit dai nam 2003 va duoc co quan c6 tham quyen dp giiy chimg nhan quyen sir dung
dk

Nguyen gia quyen Slr dung dit bao g6m tit ca cac chi phi c6 lien quan true tiSp dSn viec dira dit vao
trang thai sAn sang Slr dung.

Trang 12
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THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyit minh nay la b9 phdn h(TJJthanh va can duoc d9C d6ng thai WYiBaa caa tai chinh)

Khau hao

Tai san c6 dinh vo hinh la quyen sir dung d&tkh6ng co thai han thi kh6ng thirc hien kh&u hao. D6i voi
quyen Slr dung dAt co thai han thi thai gian trich kh&u hao la thai gian diroc phep Slr dung d&tcua
C6ngty.

Tai san c6 dinh v6 hinh khac duoc khau hao theo phuong phap dirong thing dira tren nguyen gia va
thai gian him dung uoc tinh cua tai san. Thai gian kh&u hao phu hop voi Thong nr s6 45/2013/TT-
BTC ngay 25/4/2013 cua BO Tai chinh,

Thai gian khau hao tai san c6 dinh v6 hinh tai C6ng ty cu th~ nhu sau:

Loai tai san

PhAn mem may tinh

Thai gian khAu hao (nam)

5

4.8 Chi phi trti trutrc

Chi phi tra tnroc duoc phan loai thanh chi phi tra truce ngan han va chi phi tra truce dai han. Day la
cac chi phi thirc t~ da phat sinh nhung co lien quan d~n k~t qua hoat dong san xu&t kinh doanh cua
nhieu thai ky. Cac chi phi tra truce chu y~u tai C6ng ty :

• C6ng cu dung cu da xu&t dung duoc phan b6 theo phuong phap duong thing trong thai gian tu 3
thang d~n 36 thang.

• Cac chi phi tra tnroc khac: Can cir vao tinh chat, rmrc do chi phi, C6ng ty It/a chon phuong phap
va tieu thirc phan b6 phu hop trong thai gian ma loi Ich kinh t~ duoc dtr kien tao ra.

4.9 Cdc khodn n(1 phai tra

Cac khoan no phai tra bao gom: phai tra nguoi ban va phai tra khac:

• Phai tra nguoi ban la cac khoan phai tra mang tinh cMt thirong mai, phat sinh tir cac giao dich co
tinh chAt mua ban giua nha cung cAp va C6ng ty

• Phai tra khac la cac khoan phai tra kh6ng co tinh chAt thuong mai, kh6ng lien quan d~n giao dich
mua ban, noi bo.

Cac khoan no phai tra diroc ghi nhan theo gia g6c, duoc pharr loai thanh no phai tra ngan han va dai
han can cir theo kYhan no con lai tai ngay k~t thuc kY k~ toano

Cac khoan no phai tra diroc C6ng ty theo doi chi tiSt thee d6i nrong, ky han g6c, ky han no con lai va
theo nguyen t~.

4.10 Vay va n(1 phai tra thue tai chlnh

Cac khoan vay va no phai tra thue tai chinh diroc phan anh theo gia g6c va diroc phan loai thanh no
ngan han, dai han can cir theo ky han no con lai tai ngay kSt thuc kYkS toano

Cac khoan vay va no phai tra thue tai chinh diroc C6ng ty thee doi chi tiSt theo d6i nrong, theo cac khS
iroc vay, ky han g6c, ky han no con lai va theo nguyen t~. D6i voi cac khoan vay va no thue tai chinh
la khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~ thi duoc danh gia lai thee tY gia ban tai thai di~m cu6i kY cua
ngan hang thirong rnai noi c6ng ty thirong xuyen co giao dich,

Chi phi di vay
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BAo cso TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/1212017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyil minh nay la b9 phdn hap thanh va cdn dU'9'Cd9C d6ng thai voi Bao cao tai chinh)

Th{ing dtr van c6phan

Thang dir von c6 phan phan anh s6 chenh lech gitra gia phat hanh voi menh gia, chi phi tnrc tiep lien
quan dSn phat hanh c6 phieu; Chenh lech gitra gia tai phat hanh voi gia tri s6 sach, chi phi tnrc tiep
lien quan dSn tai phat hanh c6 phieu quy; Cfru phan v6n cua trai phieu chuyen d6i khi dSn han.

Chi phi di yay bao g6m Illi tiSn yay va cac chi phi khac phat sinh Lienquan tnrc tiep dSn cac khoan yay
cua Cong ty. Chi phi di yay duoc ghi nhan vao chi phi hoat d<)ng trong ky phat sinh, tnr khi thoa man
diSu kien diroc v6n hoa theo quy dinh cua Chu~n rmrc kS toan "Chi phi di vay".

Chi phi di yay lien quan dSn khoan yay rieng biet chi sir dung cho rnuc dich d§.u tu, xay dung hoac
hinh thanh m<)t tai san cu thS cua Cong ty thi duoc von hoa vao nguyen gia tai san do. D6i voi cac
khoan v6n yay chung thi s6 chi phi di yay co du diSu kien v6n hoa trong kY kS toan diroc xac dinh the"o
tY I~ v6n hoa d6i voi chi phi Illy kS binh quan gia quyen phat sinh cho viec d§.u tu xay dung hoac san
xufrt tai san do.

Vi~c v6n hoa chi phi di yay se tam ngirng lai trong cac giai doan ma qua trinh d§.u nr, xay dung hoac
san xufrt tai san do dang bi gian doan, tnr khi SlJ gian doan do la dn thiet, Thai diSm cham dirt viec
v6n hoa chi phi di yay la khi cac hoat dong chu yeu c§.n thiSt cho viec chuan bi dira tai san do dang
vao sir dung hoac ban dll hoan thanh,

4.11 Chi phi phiii trii

Cac khoan phai tra diroc ghi nhan cho s6 tiSn phai tra trong tuong lai lien quan dSn hang hoa va dich
vu dll nhan duoc khong phu thuoc vao viec Cong ty dll nhan diroc hoa don cua nha cung clip hay chtra,

4.12 Van chu siJ hiiu

V6n gop cua chu so' hiru phan anh s6 v6n thirc tS dll gop cua cac c6 dong

Phon phai ltfi nhuiin

LO'i nhuan sau thuS thu nhap doanh nghiep diroc trich I~p cac quy va chia cho c6 dong theo Quyet
dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong.

C6 tire tra cho c6 dong khong virot qua s6 IO'inhuan sau thuS chira phan phoi va co can nhac dSn cac
khoan muc phi tiSn t~ nam trong IO'inhuan sau thue chira phan phoi co thS anh huang dSn luong tiSn
va kha nang chi tra c6 tire.

4.13 Ghi nhP.n doanh thu va thu nhP.p khdc

• Doanh thu ban hang va cung clip dich vu duoc ghi nhan khi co kha nang thu duoc cac IO'iich kinh
tS va co thS xac dinh duoc mot each chac chan, d6ng thai thoa man diSu kien sau:

y' Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi nhirng rui ro dang kS va quyen sc hiru vS san pham dll
diroc chuyen giao cho ngiroi mua va khong con kha nang dang kS nao lam thay d6i quyst dinh
cua hai ben vS gia ban hoac kha nang tra lai hang;

y' Doanh thu cung clip dich vu duoc ghi nhan khi dll hoan thanh dich vu. Truong hQ'Pdjch vu
diroc thirc hien trong nhiSu kY kS toan thi viec xac dinh doanh thu trong tirng ky ducc thirc
hien can cir vao tY I~ hoan thanh dich vu tai ngay kSt thuc ky kS toano

• Doanh thu hoat dong tai chinh dircc ghi nhan khi doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan va
co kha nang thu diroc IO'iich kinh tS tir giao dich do.

y' TiSn lai duoc ghi nhan tren co so thai gian va Illi sufrt thuc tS;

Trang 14



CONGTYCOPHANTHEPDANA-Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khinh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nang

BAo cAo TAl CHiNH
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Gia v6n cua san pharn, hang hoa va dich VI,I tieu thu diroc ghi nhan dung ky, theo nguyen tilc phu hop
voi doanh thu va nguyen tilc than trong.

Cac khoan chi phi vuot tren mire blnh thuong cua hang t6n kho va dich vu cung d.p duoc ghi nhan
ngay vao gia v6n hang ban trong ky, khong tinh vao gia thanh san pharn, dich Vl,I.

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b(j phdn h9P thanh va cdn duac doc il6ng thai vai Baa cao tai chinh)

../ C6 tire va IQ'inhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty ducc quyen nhan c6 tire hoac IQ'i
nhuan tir viec gop v6n. C6 tire b~ng c6 phieu khong diroc ghi nhan la doanh thu tai chinh. C6
nrc nhan duoc lien quan dSn giai doan tnroc dfru ill duoc hach toan giam gia tri khoan d~u nr.

• Thu nhap khac la cac khoan thu nhap ngoai hoat d('>ngsan xuat, kinh doanh cua Cong ty, diroc ghi
nhan khi co th€ xac dinh duoc m('>teach nrong d6i chac chan va co kha nang thu duoc cac IQ'iich
kinh tS. .

4.14 Cdc khotin giam trie doanh thu

Cac khoan giarn tnr doanh thu bao g6m chiet khau thuong mai, giam gia hang ban va hang ban bi tra
lai.

Truong hop doanh thu dil ghi nhan ky tnroc nhimg sau ngay kSt thuc ky kS toan moi phat sinh cac
khoan giam tnr doanh thu nrong irng thl diroc ghi giam doanh thu theo nguyen tilc sau:

• NSu phat sinh tnroc thai di€m phat hanh bao cao tai chinh thl diSu chinh giam doanh thu cua ky
I~p bao cao;

• NSu phat sinh sau thai diem phat hanh bao cao tai chinh thl hach toan giam doanh thu cua ky sau.

4.15 Giti van hang ban

4.16 Chi phi tai chinh

Chi phi tai chinh phan anh cac khoan chi phi hoac cac khoan 16 lien quan dSn cac heat dong d~u tu tai
chinh: chi phi lili tiSn vay, lili mua hang tra cham, lili thue tai san thue tai chinh, chiet khau thanh toan
cho nguoi mua, cac khoan chi phi va 16do thanh ly, nhirong ban cac khoan d~u ill, du phong giam gia
chirng khoan kinh doanh, du phong t6n th§.t d~u ttr vao don vi khac, khoan 16 phat sinh khi ban ngoai
t~, 16 t.Y gia h6i doai va cac khoan chi phi cua heat dong d~u nr khac.

4.17 Chi phi bdn hang, chi phi quan If doanh nghi?p

Chi phi ban hang phan anh cac chi phi thirc tS phat sinh trong qua trinh ban san pham, hang hoa, cung
c§.pdich vu.

Chi phi quan Iy doanh nghiep phan anh cac chi phi thirc tS phat sinh lien quan dSn quan ly chung cua
doanh nghiep.

4.18 Chi phi thui TNDN hi?n hanh, chi phi thui TNDN hoiin l{Ii

Chi phi thue thu nhap doanh nghiep bao g6m thue thu nhap hien hanh va thue thu nhap hoan lai.

ThuS thu nhap hien hanh la khoan thuS diroc tinh dira tren thu nhap chiu thue trong ky voi thuS su§.tco
hieu lire tai ngay kSt thuc ky kS toano Thu nhap chiu thuS chenh lech so voi IQ'inhuan kS toan la do
diSu chinh cac khoan chenh lech tarn thai giira thue va kS toan ciing nhir diSu chinh cac khoan thu
nMp va chi phi khong phai chiu thue hay khong diroc khau tnr,

ThuS thu nhdp hoan lai duoc xac djnh cho cac khoan chenh lech tarn thai tai ngay kSt thuc ky kS toan
gifra co sa tinh thue thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tri ghi s6 cua chung cho muc dich
bao cao tai chinh.

Trang 15
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BAocio TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

Cac ben duoc coi la lien quan n~u mot ben co kha nang (tnrc ti~p hoac gian tiep) kiSm soat hoac co
anh huong dang kS d6i voi ben kia trong viec ra quyet dinh vS cac chinh sach tai chinh va hoat dQng.

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b(Jphdn h9P thanh va cdn aU(!Carc a6ng thoi voi Bao cao tai chinh)

4.19 Ciing C!l tai chinh

Ghi nh~n ban diu

Tai san tai ehinh

Tai ngay ghi nhan ban dfru, tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia g6c cong cac chi phi giao dich co
lien quan true tiep dSn viec mua sam tai san tai chinh do. Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m: tiSn
mat, tiSn giri ngan han, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac va cac khoan dfru ttr tai chinh.

N<;Jphai tra tai ehinh

Tai ngay ghi nhan ban dfru, no phai tra tai chinh duoc ghi nhan theo gia g6c cong cac chi phi giao dich
co lien quan true tiep dSn viec phat hanh no phai tra tai chinh do. No phai tra tai chinh cua Cong ty
bao g6m cac khoan yay, phai tra ngiroi ban, chi phi phai tra va phai tra khac.

Danh gia l:;aisau lin ghi nh~n ban diu

Hien tai, chira co quy dinh vS danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dfru.

4.20 Thui sudt va cdc If phi nl)p Ngiin sdch ma Cong ty dang tip dung

• ThuS GTGT: Ap dung mire thue suat 10% d6i voi san pham phoi, thep; Cac san pham khac ap
dung mire thue suAt theo quy dinh hien hanh.

• ThuS Thu nhap doanh nghiep: Ap dung mire thue suAt la 20%.

• Cac loai thue khac va l~ phi n9P theo quy dinh hien hanh.

4.21 Cdc hen lien quan

Don vi tinh: VND
5. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n

31112/2017 0110112017

TiSn mat
TiSn gui ngan hang
TiSn dang chuyen
Cac khoan nrong duong tien (tien giri ky han 1 thang)

108.673.075
5.847.676.209

105.472.659
36.089.412.648

5.481.740.003
7.200.000.00075.890.000.000

CQng 81.846.349.284 48.876.625.310

Trang 16
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Duong s6 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Kha.nh Bite, Q. Lien Chieu, TP. Dil ang

BAo cAo TAl CHiNH
Cho niim tai chinh kit thuc ngay 3// /2/20/7

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa bt) phdn hap thanh va cdn duoc doc a6ng thai vai Bao cao tai chinh)

6. n§u nr n~m gill' d~n ngay dao han ng~n han

3111212017 0110112017

Ti€n giri ngan hang eo 10' han eon lai khong qua 12 thang 25.383.845.694 15.563.000.000

Ci}ng 25.383.845.694 15.563.000.000

7. Phai thu ng~n han cua khach hang

3111212017 0110112017

Cong ty CP K€t du thep BMF
Cong ty CP Dfru nr Thanh LQ'i
Cong ty CP San xuat thep Viet Due
Cong ty TNHH TM DV Tu Hung
Cty TNHH TM & DV Xuan Ti€n
Cong Ty TNHH TM & DV L~p Thinh
Cac d6i nrong khac

29.998.545.287
37.020.120.884
12.016.117.465

7.418.206.081

37.775.555.578
36.137.510.180
23.037.431.906
3.969.358.842

14.774.567.336

Ci}ng 71.229.011. 766 130.918.401.793

Trong do: Phai thu cua khach hang la cac ben lien quan

MBi quan h~ 31112/2017 0110112017

Cong ty C6 phan Dfru nr Thanh Loi
Cong ty C6 phan K€t du thep BMF

Cong ty dfru nr
Chung C.ty dfru ttr

37.020.120.884
29.998.545.287

Ci}ng 29.998.545.287

8. Tra trmrc cho ngllOi ban ng~n han

31112/2017 0110112017

Ban giai toa d€n bu cac du an DTXD s6 1 Da NAng
Cong ty C6 phan K€t du thep BMF
Cac d6i nrong khac

12.779.865.570
4.277.648.745
7.400.096.891

12.779.865.570
19.442.382.052
3.457.043.056

Ci}ng 24.457.611.206 35.679.290.678

Trang 17



CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da N£ng

BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn h9P thanh va cdn duoc doc a6ng thai vai Baa cao tat chinh)

Trong do: Tra trutrc cho nguOi ban la cac ben lien quan

M6i quan h~ 31112/2017 0110112017

Cong ty C6 phan K€t cau thep BMF Chung C.ty d~u ill 4.277 .648. 745 19.442.382.052

CQng 19.442.382.0524.277 .648. 745

Cong ty CP K€t du thep BMF
CN CTy TNHH Yang Ming tai TPDN
Tarn irng
Ky quy ngan han
UiidlJthu
Cong ty TNHH Hoang Phuong
Jaguar Steet & Coal Pte; TD
Stamcorp International PTE LTD

Cong ty CP D~u tv XD & TM SIJ
Binh Phuong

Cong ty CP Giao nhan van tai Mien
Trung
Phai thu khac

31112/2017 0110112017

Gia tr] Du phong Gia tr] Du phong

696.012.724
195.000.000
220.677.914 87.429.115

198.218.530
981.790.351 1.095.955.665
958.062.271 769.905.461

1.078.250.000 1.425.000.000
912.000.000 .4- -

350.000.000 500.000.000 -l'/"

:.C
T.
\10

152.000.000
279.130.896 45.727.277

4.062.911.432 5.882.248.772CQng

10. Hang t6n kho

31112/2017 0110112017

Dl! phong Dl! phong

Hang mua dang di tren duong
Nguyen lieu, v~t lieu
Cong cu, dung cu
Thanh pham

13.543.233.361
670.737.490.577

26.197.064.982
302.950.796.121

33.289.371.853
682.644.129.537

26.789.698.040
296.795.316.050

CQng 1.039.518.515.4801.013.428.585.041

Toan be> hang t6n kho la thanh pham luyen, thanh pham can va nguyen lieu tai ngay 31/12/2017 duoc dung dS
th€ chap cho cac khoan yay ngan han tai ngan hang.
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CONG TY CO PHA.N THEP DANA - Y
Duong s6 118, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nang

BAO CAO TAl CHiNH
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyit minh nay la br)phdn h9P thanh va cdn tlU(J"Cdoc tl6ng thai vai Baa cao tai chinh)

11. Chi phi tra truoc

a. Ng~n han

Pano quang cao
Bao hiern tai san, bao hi em con nguoi
Vanh can bang s~t co ranh
Chi phi cong cu, dung cu cho phan b6

31112/2017 0110112017

95.066.666 150.500.140
155.649.487 326.029.361

18.059.580
3.765.798.319 3.540.949.701

4.016.514.472 4.035.538.782CQng

b. Dai han

31112/2017 0110112017

Vanh can b&ng s~t cac loai

Vong d6ng earn irng 10 30T thay thS cho 10 luyen phoi 2

Chi phi sua chfra IOn, cong cu, dung cu cho phan b6

144.432.344

94.621.262

7.747.825.646

762.293.094

603.693.972
5.773.488.731

CQng 7.139.475.7977.986.879.252

12. Tal san cB djnh hfru hinh

Nha cira,
v~t ki~n true

VND

P.ti~n v~n tai
truyen d~n

VND

Thi~t bi, dung
el} quan Iy

VND VND

qlngMay moc
thi~t b]

VND

Nguyen gia
S6 d~u kY
Mua sam trong kY
T/ly, nhirong ban
S8 eu8i ky

93.209.622.748 5.935.365.802
2.824.363.636
2.707.815.829

1.453.457.040.903
7.332.311.066
2.707.815.829

266.513.463.135 1.087.798.589.218
4.507.947.430

1.458.081.536.1401.092.306.536.648 93.326.170.555 5.935.365.802266.513.463.135

Kh§u hao
S6 d~u ky
Kh~u hao trong ky
T/ly, nhirong ban
S8 eu8i ky

59.007.537.625
14.596.685.575
1.655.459.123

71.948.764.077

3.605.471.174
586.510.818

629.625.681.853
157.014.196.540

1.655.459.123

61.143.899.709
13.710.016.008

505.868.773.345
128.120.984.139

784.984.419.270633.989.757.484 4.191.981.99274.853.915.717

Gia tr] con ll}i
S6 d~ukY
S8 eu8i ky

2.329.894.628
1.743.383.810

823.831.359.050,205.369.563.426
191.659.547.418

581.929.815.873
458.316.779.164

34.202.085.123
21.377.406.478 673.097.116.870

• Gia tri con lai cua tai san c5 dinh hiru hinh da duoc dung de thS chap, c~rn c5 dam bao no yay ngan hang la:
641.790.722.346 d6ng.

• Nguyen gia TSCD hiru hinh da kh§.u hao hSt nhirng vftn con su dung tai ngay 31/12/2017 la
93.285.206.121 d6ng.

• Khong co TSCD hfru hinh cho thanh IY.
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CONG TY CO PHA..N THEP DANA - Y
Duong 56 l l B, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nang

Quy~o sit dung d§t(*)
VND

Pb§o m~m may Hob
VND

C(>og
VND·

BAOCAO TAICHiNH
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31/12/2017

(*) Day la cac quyen Slr dung d&t lau dai tai Khu cong nghiep Thanh Vinh va Cum cong nghiep Thanh Vinh mo
rong. Toan b(l cac quyen su dung d&t tren da dLTQ'cCong ty th~ chap dam bao cho cac khoan vay ngan h1:lTIva
trung han tai ngan hang.

Nguyen gia TSCD vo hinh da khau hao h~t nhung v&n con str dung tai ngay 31112/2017 la 70.855.000 d6ng.

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b9 phdn hop thanh va cdn duoc doc t/6ng thai vai Baa cao tai chinh)

• Khong co earn k~t v~ viec mua ban TSCD hiru hinh co gia tri 100 trong nrong lai.

13. Tai san c6 dinb vo blob

Nguyen gia
se d&u ky
Tang trong ky
Thanh ly, nhuong ban
S6 cu6i ky

Kh§u bao
se d&u ky
Kh&u hao trong ky
Giam khac
Thanh ly, nhuong ban
se cu6i ky

67.966.074.059 128.365.000

67.966.074.059 128.365.000

80.192.645
11.502.000

91.694.645

Gia tr] con I~i
se d&u ky
SB cuBi kY

67.966.074.059 48.172.355
67.966.074.059 36.670.355

14. Cbi phi xay d1!J1g cooban dO' dang

31112/2017

68.094.439.059

68.094.439.059

80.192.645
11.502.000

91.694.645

68.014.246.414
68.002.744.414

·0

0110112017

135.562.705.575Nang dp day chuyen Luyen - can thep 2
D&u tLT10 luyen trung t&n 12 T&n
D&u nr 10 luyen trung t&n 30 Tan
Cai t1:10day chuyen can 1
Xay dung co ban khac

215.124.055.446
4.383.266.850
1.735.919.403

422.196.582
55.413.636

Ci}og 221.720.851.917

94.985.065

135.657.690.640
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CONG TV CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 II B, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Dll.Nfulg

BAo cso TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 3//12/2017

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
(Thuydt minh nay la b9 phdn hap thanh va can i1U(1Ci19C i16ng thai voi Baa cao tai chinh)

15.D~u nr vao cong ty lien doanh, lien k~t

Tinh hinh So IU·Q'ng
hoat d(lng c5 phi~u

31112/2017 0110112017
Ty I~ Ty I~quyen

van bi~u quy~t
Gill
gac

DIJ
phong

Gill tr]
hQ'ply

Gill DIJ
gac phOng

Gill tr]
hQ'ply

DAu tu vao Cty lien k~t
- C6ng ty CP V~n tai PST Da N~ng Dang hoat di)ng 160.000 20% 20% 1.600.000.000 1.600.000.000

CQng 1.600.000.000 1.600.000.000

Bao cao tai chfnh nam 2017 cua Cong ty C6 phfin V~n tai PST Da N~ng co lai, v6n chu So' hiru duoc bao toano Do do, khoan dfiu tir diroc ghi nh~n theo gia g6c,
khong trich l~p dir phong.

Do c6 phieu cua cong ty nay chira diroc niern ySt tai cac san giao dich va Cong ty ciing khong co duoc nguon dfr li~u tham khao nao nao dang tin c~y v~ thi gia cua
c6 phieu nay tai thai di~m kSt thuc ky kS toano Do do, Cong ty khong xac djnh duoc gia tri hop ly cua khoan dfiu ttr.

Trang 21
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CONG TY CO PHA.N THEP DANA - Y BAO cso TAl cHiNH
Duemg s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh Biic, Q. Lien Chi~u, TP. Dfl Nfing Cho niim ta; ehinh kit thue ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuy€t minh nay fa hi?phdn h9]J thanh va cdn duoc doc o6ng thai vai Baa caa tai chinh)

16. Phai tra ngm)i ban

31112/2017 0110112017

Cong ty.CP Dau tu Thanh Loi
Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation
Jfe Shoji Trade Corporation
Koden International Pte. LTD
Vitel Solutions Pte. LTD
Toyota Tsusho Corporation
Stameorp International Pte. LTD
Cac d6i nrong khac

103.629.580.201
62.530.770.359
84.332.936.180
35.937.886.680
40.841.949.600

108.231.189.180

207.874.526.398

CQng 643.378.838.598

Trong do: Phai tra ngm)i ban la cac ben lien quan

MBi quan h~ 31112/2017 0110112017

Cong ty C6 phan Dau tu Thanh Loi
Cong ty C6 phan V~n UtiPST Da N~ng

Cong ty dau tu
Cong ty lien k~t

103.629.580.201
1.624.797.094

CQng 105.254.377.295

17. Nguot mua tra ti~n trurrc ng~n han

31112/2017

162.753.077.625
20.810.870.820

91.057.672.900
48.655.944.850

231.757.590.718

555.035.156.913

162.753.077.625
2.803.440.677

165.556.518.302

0110112017

Cong ty TNHH MTV Kim Khi Thanh Tam
Cong ty TNHH TM vs DV V~ Tili Vi~t Hili
Cong ty TNHH TM va DV Tir Hung
DN tir nhan My Chi
Cong ty CP Kim Khi Mi€n Trung
Cong ty CP Solds Anh Minh
Cong ty C6 phan RICHICO
Cac d6i nrong khac

357.522
2.778.075

2.692.791.462
5.299.002.683

742.013.613
8.416.415.337

3.004.699.053

CQng 20.158.057.745

6.037.871.365
4.718.352.375

4.220.830.450
3.688.421.275
2.427.865.528
3.495.969.642
4.515.057.202

29.104.367.837
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BAOCAO TAICHiNH
Cho ndm tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

CONG TY CO PH.AN THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khfulh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da N~ng

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa bi) phdn h9P thanh va c6n duac doc almg thai viti Bao cao tai chinh)

18. Thu~ va cac khoan phai n{)p Nha mnre

sa cuai kynAu ky sa phai n{lp trong
Phai thu ky

sa thuc n{lp
trong ky Phai n{lp Phai thuPhain{lp

Thue TNCN 123.275.095
Thue GTGT phai n9P
Thue GTGT hang nhap kh~u 389.935.178
Thue TNDN 4.606.907.459
Thue nhap khau
Thue nha ctat 18.266.237
Cac loai thue khac

26.896.623900.419.872
11.979.233.341

119.566.449.725
17.746.345.751
2.256.441.938

56.841.606
3.000.000

804.041.400
11.979.233.341

121.690.804.433
4.698.838.637 17.654.414.573
2.256.441.938

38.575.369
3.000.000

2.514.289.886

141.470.935.118 17.654.414.573 2.541.186.509CQng 4.606.907.459 531.476.510 152.508.732.233

Cac baa cao thue cua C6ng ty se chiu SIJ kiSm tra cua Co quan thue, s6 thu~ duoc trinh bay tren cac baa
cao tai chinh nay c6 thS se thay d6i theo quyet dinh cua Co quan thue.

19. Chi phi phai tra ng~n han

011011201731112/2017

Trich truce chi phi liii yay 505.537.108 721.720.653

721.720.653C{)ng 505.537.108

20. Phai tra khac

a. Ng~n han

011011201731112/2017

263.302.926
765.096.994

6.859.541.449
3.064.083.251

235.475
812.556.689

1.361.506.477
1.621.159.557

Kinh phi cong dean
Baa hiem xii hoi, baa hiern y tS, baa hiern that nghiep
Cac khoan phai tra khac
- Cong ty C6 phdn fJdu tu Thanh L9'i
- Phai tra c6 tuc
- Phai tra Phan Thi Thao Strang
- Cong doan Cong ty C6 phdn Thep Dana - Y
- Phai tra khac

231.1 00.209
759.030.948

5.665.124.757
2.609.967.362

235.475

1.061.556.477
1.993.365.443

7.887.941.369C{)ng 6.655.255.914
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CONG TY CO PHA.N THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chi€u, TP. DeiNang

BAo cso TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn hop thanh va can tJU(J"CtJ(JCtJ6ng thai vai Bao cdo tai chinh)

b. Dai han

3111212017 0110112017

Ky quy dai han thuc hien hop d6ng:
- Cong ty TNHH TM & DV Xuan Ti~n (hop d6ng dai ly)
- Cong ty CP D~u tu Thanh Loi

40.000.000.000 25.000.000.000
30.000.000.000 30.000.000.000

70.000.000.000 55.000.000.000

31112/2017 0110112017

2.609.967.362 3.064.083.251

2.609.967.362 3.064.083.251

CQng

e. Phai tra khac la cac ben lien quan

M6i quan h~

Cong ty C6 phan D~u tu Thanh Loi Cong ty d~u tu

CQng

21. Yay va nQ' thue tai ehinh

a. Yay ngin han
D~u kY Tang trong kY Giam trong kY CuAi kY

Yay ngiln han 634.020.740.698 1.907.664.507.350 2.077.390.956.794 464.294.291.254
Yay ngiln han b~ng USD
Ngan hang NN&PTNT VN - CN Ba NAng 5.501.033.412 99.288.550.270 9.882.329.002 94.907.254.680
Ngan hang Cong thU011g VN- CN Lien Chieu 36.908.998.230 23.760.421 36.885.237.809

U
Ngan hang Bftu tu & PT VN - CN Hai Van 5.977.338.865 121.176.160.132 127.153.498.997
Ngan hang TMCP PhU011g Bong 90.930.980.346 16.351.431.211 74.579.549.135
Yay ngiln han b~ng VND
Ngan hang NN&PTNT VN - CN Da N~ng 233.170.085.190 397.646.609.093 617.834.881.520 12.981.812.763
Ngan hang Cong thU011g VN- CN Lien Chieu 99.805.349.677 86.824.567069 12.980.782.608
Ngan hang Bftu tu & PT VN - CN Hai Van 220.042.280.175 735.049.777.532 777. 789.013.428 177.303044.279
Ngan hang TMCP A Chau- CN Ba NAng 23.906.353.533 14.458.950.599 38.365.304.132
Ngan hang TMCP B1;IiChung VN - CN BN
Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong - CN BN 49.983.141.139 186.631.656.226 182.764.412.538 53.850.384.827
Ngan hang TMCP PhU011g Bong - CN Trung Viet 95.440.508.384 125.767.475.245 220.401.758.476 806.225.153
NQ' dai hgn aSn han tra 34.171.199.992 28.757.800.000 35.609.000.010 27.319.999.982
Ngan hang NN&PTNT VN - CN Ba Nang 28.419.999.992 27.320.000.000 28.420.000.010 27.319.999.982
Ngan hang TMCP A Chau- CN Ba NAng 5.751.200.000 1.437.800.000 7.189.000.000

C()ng 668.191.940.690 1.936.422.307.350 2.112.999.956.804 491.614.291.236
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CONG TV CO pHAN THEP DANA - Y
Duong s5 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c,Q. Lien Chien, TP. Da Nkg

I

BAO CAO TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31//2/20/7

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b(Jphdn h9P thanh va cdn duac doc a6ng thai WYi Bao cao tai chinh)

b. Yay dai han
Tang trong kY Giam trong kY Cu6i kY

Yay dai han
Cong ty CP D~u ill Thanh Loi (i)
Ngan hang NN&PTNT VN - CN Da Nang (ii)
Ngan hang TMCP A Chiiu - CN Da N~g (iii)
+ Ong Huynh Van Tan
+ Bil Phan Thi Thiio SU01lg
+ Ong Phan Xuan Thien

610.151.465.559
85.825.149.414
76.249.028.839

7.189.000.000
149.303.326.400
269.123.020.906
22.461.940.000

126.216.000.000 157.391.940.010 578.975.525.549
85.825.149.414
47.829.028.82928.420.000.010

7.189.000.000
29.435.000.000
69.886.000.000
22.461.940.000

71.712.000.000
54.504.000.000

191.580.326.400
253.741.020.906

CQng

Trong do:
Vay dai han d~n han tra trong vong 1 nam
Ngan hang NN&PTNT VN - CN Da N~g
Ngan hang TMCP A Chiiu- eN Dil Nang

578.975.525.549610.151.465.559 126.216.000.000 157.391.940.010

34.171.199.992
28.419.999.992
5.751.200.000

27.319.999.982
27.319.999.982

Yay va nv thue tili chinh dai han 551.655.525.567575.980.265.567

(i) Yay Cong ty C6 phan D~u ill Thanh Loi - c6 dong sang l~p cua Cong ty trong tho; gian 36 thang k€ ill ngay
04/04/20 II. Ngay 30/06/2017, hai ben dil IcY phu luc hop d6ng s6 I00411-31PLHDTD gia han thai gian tra
no bilt d~u ill 0112019. Lai suat cho yay bang lili su~t ti~n giri c6 ky han tai cung tho; diem cua Ngan hang
Nong nghiep va PMt tri€n Nong then Viet Nam - Chi nhanh Thanh ph6 Da N~ng. Lai yay duoc tra vao
ngay cu6i cung cua thang tinh thee du no thuc t€ d€n ngay tra no, Khoan yay khong co tai san dam baa.

(ii) Yay Ngan hang Nong nghiep & Phat tri€n Nong then - Chi nhanh Thanh ph6 Da N~g theo hop d6ng tin
dung s6 0 IIHDTD _DNY ngay 12/09/20 13 nham co du lai no tir nguon v6n ngan han sang dai han d€ phuc
VI,l rno rong du an day chuyen luyen can thep cong su~t 200.000 tan/nam voi han mire yay la 155 tY d6ng.
Thai han tra no g6c cua khoan yay la 72 thang k€ tir ngay giai ngan khoan yay d~u tien. Lai suat tai thai
diem nhan no la 12%/nam va duoc di~u chinh theo guy dinh hien hanh v~ lili su~t cho yay cua Agribank
Viet Nam va Giarn d6c Agribank Chi nhanh Da N~g. Khoan yay duoc dam bao bang tai san hinh thanh ill
v6n yay: nha xuong, may m6c thiet bi cua Nha may luyen thep cong su~t 250.000 t~nlnam.

(iii) Yay Ngan hang TMCP A Chau - Chi nhanh Da N~ng theo hop d6ng tin dung trung dai han s6
DAN.DN.03.050612/TT ngay 08/06/2012 nham b6 sung, bu dilp thieu hut v6n khi d~u ill xay dung Nha
may luyen can thep cong suat 250.000 t~nam voi han mire yay la 50 tY d6ng. Thai han tra no g6c cua
khoan yay la 72 thang (trong do c6 12 thang an han) k€ ill ngay 08/06/2013. Lai su~t diroc guy dinh trong
tung khe iroc nhan no cu th€; d6ng thai khi d€n ky di~u chinh lai su~t theo guy dinh cua hop d6ng nay/ kh€
iroc nhan no, twang hop lili su~t trong han sau khi di~u chinh th~p hon lili su~t t6i thieu do ACB guy dinh
trong tirng thai ky thi lili su~t trong han duoc ap dung la lili su~t t6i thieu tai thai diem di~u chinh. Khoan
yay diroc dam bao bang cac 10 d~t s6 B15, B16, B17, BI8 tai Khu cong nghiep Thanh Vinh va mQt s6 may
m6c thiet bi theo hop d6ng s6 DAN.BDDN.03.050612ITT.

(iv) Khoan yay dai han tir ong Huynh Van Tan, ba Phan Thi Thao Strong (Cac thanh vi en cua HQi d6ng quan tri
Cong ty), nham huy dQng v6n b6 sung cho du an d~u nr xay dung Nha may luyen can thep cong su~t
250.000 t~nam theo Bien ban h9P HQi d6ng quan tri s6 71/2011IBB-HDQT ngay 10/8/2011; Bien ban s6
98/2012IBB-HDQT ngay 02/02/2012; Bien ban s6 80/2012IBB-HDQT ngay 10/4/2012; Bien ban s6
100/2012IBB-HDQT ngay 15/8/2012; Bien ban s6 OS/2013IBB-HDQT ngay 1113/2013; Bien ban iam viec
ngay 01107/2014 va 31/12/2014; Phu luc hop d6ng s6 s6 300617-11PLHDTD 30/06/2017 Phu luc hop d6ng
s6 s6 300617-21PLHDTD 30/06/2017.

Theo nQi dung thong nhat gitra cac thanh vien trong HQi d6ng quan tri tai cac bien ban tren, d€ giam ap lire
v~ lili yay trong giai dean d~u nr cho DIJ an, HQi d6ng quan tri d6ng y gia han thai gian tra no d6i voi toan
bQ s6 dir ti~n yay bilt d~u tir thang 01 nam 2019 va khong tinh lili d6i voi s6 dir no yay d€n h€t 31/12/2017.
D6ng thai, Cong ty duoc phep luan chuyen tra no cho khoan yay nay khi co nguon thu va yay lai khi co nhu
du.
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CONGTYCOPHANTHEPDANA-Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nfulg

BAO CAO TAl CHiNH
Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(I'huyh minh nay la b9 phdn hop thanh va can dU(1Cd9C d6ng thai voi Bao cao tai chinh)

e. Vay va nQ' thue tai ehinh v6i cac ben lien quan

Cong ty CP Delutu Thanh Lgi
Ong Huynh Van Tan

Cong ty delutu
Chii tich HDQT
Kiem TGD
Thanh vien HDQT
Thanh vien HDQT

85.825.149.414
191.580.326.400

85.825.149.414
149.303.326.400

Ba Phan Thi ThilOStrong
Ong Phan Xuan Thien

253.741.020.906 269.123.020.906
22.461.940.000

22. Van ehii sO' hfru

a. Bang dai ehi~u bi~n dQng eiia Van chii sO' hfru

Lqi nhuan
van g6p cua Thang dtr Quy dftu to' Quy khac thuQc sau thu~

chu s(r him van c& phftn phat tri~n van chu s(r him chira phan phai

S6 dtr t:}i 0110112016 269.995.170.000 20.600 19.889.906.190 3.099.331.084 64.067.380.208
Tang trong ky 413.442.890 413.442.890 18.328.574.884
Giam trong ky 28.239.845.670
S6 dir t:}i 31112/2016 269.995.170.000 20.600 20.303.349.080 3.512.773.974 54.156.109.422

sa dtr t:}i 0110112017 269.995.170.000 20.600 20.303.349.080 3.512.773.974 54.156.109.422
Tang trong kY 916.428.744 72.403.121.855
Giam trong ky 3.000.000.000 (*) 28.832.374.488
S6 dtr t:}i 31112/2017 269.995.170.000 20.600 21.219.777.824 512.773.974 97.726.856.789

(*) Dai hQi c6 dong thuong nien ngay 23/04/2017 da quyet dinh chuyen Quy khac thuoc v6n Chu s6 hfru dS b6 sung
Quy khen thuong phuc loi 1.000.000.000 d6ng va b6 sung LQ'i nhuan chua phan phoi 2.000.000.000 d6ng.

b. C6 phieu
31112/2017

ce phi~u
0110112017
ce phi~u

se hrong c6 phieu dang ky phat hanh
se hrong c6 phieu da ban ra cong chung
- C6 phieu ph6 thong
- C6 phieu uu diii (duoc phdn loai la v6n chit sa hiiu)

se hrong c6 phieu diroc mua lai (c6 phieu quy)
- C6 phieu ph6 thong
- C6 phieu uu diii (duac phdn loai la v6n chit sir hiiu)
se hrong c6 phieu dang hru hanh
- C6 phieu ph6 thong
- C6 phieu uu diii (duac phdn loai la v6n chit sir hiiu)

Menh gia c6 phieu dang hru hanh: 10.000VND

26.999.517
26.999.517
26.999.517

26.999.517
26.999.517
26.999.517

26.999.517
26.999.517

26.999.517
26.999.517
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CONG TY CO PHA.N THEP DANA - Y
Duong s6 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nkg

Nam 2016

BAocio TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

c. CB tire

Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien narn 2017 ngay 23/04/2017 dff quyet dinh tra c6 tire nam 2016 bang
ti~n voi tY i~ 10%/v6n di~u i~ (tuong irng 26.999.517.000 d6ng). Ngay 24/08/2017, Cong ty tra chi c6
tire s6 ti~n 26.999.517.000 d6ng.

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn hop thanh va cdn duac age a6ng thai vai Baa cao tai ehinh)

d. LQi nhuan sau thu~ chira phan ph&i

Nam 2017

64.067.380.208

Cong ty thtrc hien phan ph6i loi nhuan nam 2016 theo Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam
2017 s6 30/2017/NQHDQT ngay 23/04/2017.

Loi nhuan ky tnroc chuyen sang
Tang tir Quy khac thuoc nguon v6n CSH
Loi nhuan sau thue Thu nhap doanh nghiep ky nay
Phan ph6i loi nhuan
Phan phoi loi nhuan ky tnroc
- Trieh quy KTP L, quy thuong Ban tli~uhanh
- Tra c6 tire bang tien
- Quy tldu tu phat trien
- Cac quy khdc thuoc v6n chu sa hiiu

54.156.109.422
2.000.000.000

70.403.121.855
28.832.374.488
28.832.374.488

916.428.744
26.999.517.000

916.428.744

LQi nhuan sau thue chira phan phOi cudi kY 97.726.856.789

23. Cac khoan muc ngoai bang can d&i k~ toan

a. Ngoai t~ cac loai

31112/2017

18.328.574.884
28.239.845.670
28.239.845.670

413.442.890
26.999.517.000

413.442.890
413.442.890

54.156.109.422

..••.

011011201

- USD
-EUR

855,17
50,00

b. NQ' kh6 doi dli xu ly

VND Nguyen nhan x6a nC!

505.634,81
50,00

Cong ty TNHH Vi~t Phu 922.078.000 Khong con kha nang thu h6i

24. Doanh thu ban hang va cung dp djch v\l

Narn 2017 Nam 2016

Doanh thu ban thanh pham
Doanh thu ban hang h6a
Doanh thu cung dp dich vu

2.280.066.807.136
86.092.170.629

3.410.206

CQng 2.366.162.387.971

1.916.465.553.247
62.860.310.341

6.531.455.000

1.985.857.318.588
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CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y BAo ceo TAl CHiNH
Duang 55 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh Bac, Q. Lien Chieu, TP. Da NbJg Cho nam tai ehinh kit thue ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b9 phdn hop thanh va can duac doc a6ng thai voi Baa cao tai chinh)

25. Ghl van hang ban

Nam 2017 Nam 2016

Gia Y6n thanh pham da ban
Gia y6n hang hoa da ban
Gia Y6n dich vu da cung cfrp

2.098.178.759.498
81.032.448.421

CQng 2.179.211.207.919

26. Doanh thu hoat d{>ng tai chinh

Nam 2017

1.808.640.436.645
54.354.791.808 .

3.357.925.763

1.866.353.154.216

Nam 2016

Lai tiSn gtri, tien cho yay
Chi6t khau thanh toan nhanh
C6 tire, 19i nhuan duoc chia
Lai chenh lech 15'gia phat sinh trong ky
Lai chenh l~ch 15'gia danh gia cuoi ky
Lai ban hang tra cham, lai trng tnroc tiSn hang

1.856.174.306
43.347.658

427.200.000
1.642.729.098

245.086.204
2.575.011.991

C{>ng 6.789.549.257

27. Chi phi tai chinh

Nam 2017

1.378.498.545
27.802.411

240.000.000
2.441.934.255

2.619.300.312

6.707.535.523

Nam 2016

Chi phi lai yay
Lai irng tnroc tien mua hang
L6 chenh lech 15'gia phat sinh trong ky
L6 chenh lech 15'gia danh gia cuoi ky

45.731.047.846
4.405.533.651
3.915.870.962

CQng 54.052.452.459

28. Chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghiep

a. Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong kY

Nam 2017

55.064.805.875
2.119.269.437
1.844.530.541
4.943.762.073

63.972.367.926

Nam 2016

Phi sir dung thuong hieu
Chi phi van chuyen dirong bien
Chi phi khac

11.500.000.000
12.484.125.889
6.804.255.639

C{>ng 30.788.381.528

11.400.000.000
2.221.550.740
6.183.471.174

19.805.021.914
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CONG TV CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da N~ng

BAocio TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn h9P thanh va cdn duoc d9C dong thai voi Baa cdo tai chinh)

b. Cac khoan chi phi quan If doanh nghi~p phat sinh trong kY
Nam 2017 Nam 2016

Phi thanh toan (phi mo LC, phi chuyen tien ..)
Chi phi nhan vien quan 1y
Chi phi khau hao Tai san c6 dinh
Cac khoan khac

6.964.201.855
7.487.492.644
2.043.699.907
4.532.896.265

6.473.896.750
8.666.710.299
2.228.188.533
2.015.755.110

C{)ng 21.028.290.671 19.384.550.692

29. Thu nh~p khac

Nam 2017 Nam 2016

Ti~n phat vi pharn hop d6ng 535.839.528 133.364.137
Cac khoan khac 620.337.270 55.538.762

C{)ng 1.156.176.798 188.902.899

.-
,0:-
J(

30. Chi phi khac J.I

Nam 2017 Nam 2016 1V
A

L6 do thanh ly, nhUQ11gban tai san c6 dinh 188.720.342 36.418.395
Phat thue, phat vi pham hanh chinh 273.355.247 96.837.938 u
Nang su~t giai ph6ng tau 240.179.047 110.418.615
Cac khoan khac 207.298 49.356.331

C{)ng 702.461.934 293.031.279
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CONG TY co PHAN THEP DANA - Y BAO CAO TAl CHiNH
Duang s5 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Kha.nh B~c, Q. Lien Chi~u, TP. Da N~ng Cho niim tai ehinh kit thue ngily 3111212017

Narn 2017 Nam 2016

88.149.467.606 22.935.482.343
122.605.247 99.054.946 .
549.805.247 339.054.946

92.400.000 112.800.000
457.405.247 226.254.946
427.200.000 240.000.000
427.200.000 240.000.000

88.272.072.853 23.034.537.289

17.746.345.751 4.606.907.459

17.654.414.572 4.606.907.459

91.931.179

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn hop thanh va cdn duac doc d6ng thai vai Bao cao tai chinh)

31. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh

T6ng loi nhuan k~ toan tnroc thu~
f)i~u chinh cac khoan thu nhap chiu thue
f)i~u chinh tang
- Thu lao HDQT, BKS
- Chi phi khdc
f)i~u chinh giam (C6 tire loi nhuan diroc chia)
- C6 tuc loi nhudn duac chia
- Ldi chenh lech tY gia h6i doai chua thuc hien
T6ng thu nhap chiu thue

Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh

Trong do:
- Chi phi thue TNDN hien hanh phat sinh ky nay
- Dieu chinh chi phi thue thu nhdp doanh nghiep hien
hanh ky truoc VaG chi phi thud TNDN hien hanh kj; nay

32. Lai CO' ban, Jai suy giarn tren c6 phieu
Narn 2017 Narn 2016

(*) Di~u 1~cling nhir Nghj quyet Dai hQi c6 dong nam 2017 cua Cong ty khong quy dinh mire trich l?p quy
khen thirong phuc loi theo kS hoach cho nam 2017; Do d6, chi tieu " Lai co ban tren c6 phieu" narn 2017
chira loai tnr s6 lieu quy khen thuong phuc lo'i du kiSn trich l?p. S6 lieu nay thay d6i tuy thuoc vao phe
duyet mire quy trich I?p sau nay.
Lai co ban tren c6 phieu nam 2016 thay d6i do trich l?p quy khen thuong phuc loi theo Nghi quyet dai hQi
c6 dong narn 2017.

Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep
Cac khoan dieu chinh tang hoac giarn lei nhuan sau thue
- f)i~u chinh tang
- f)i~u chinh giarn (quy khen thirong phuc loi)
LN hoac 16phan b6 cho c6 dong sa hiru c6 phieu pho thong
S6 luong c6 phieu pho thong luu hanh binh quan trong kY

70.403.121.855

70.403.121.855
26.999.517

Uii cooban, Uii suy giarn tren c6 phieu (*) 2.608

33. Chi phi san xu§t kinh doanh theo y~u ta

Nam 2017

18.328.574.884
(916.428.744)

l.

916.428.744
17.412.146.140

26.999.517

645

Nam 2016

Chi phi nguyen lieu, V?t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi khac bang ti~n

1.717.282.145.570
82.438.209.021

157.025.698.540
190.258.905.578

9.145.953.059

CQng 2.156.150.911.768

1.289.126.049.418
85.222.768.778

156.150.155.583
185.823.787.245

13.767.330.117

1.730.090.091.141
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CONGTYCOPHANTHEPDANA-Y
Duong sa lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Da Nang

BAocAo TAICHiNH
Cho nam tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b9 phdn h9P thanh va cdn duoc doc a6ng thai vai Bao cao tai chinh)

34. Bao cao bi}ph~n

Theo quy dinh cua ChuAn mire k8 toan s6 28 va Thong nr hirong d~n Chuan rmrc nay thi Cong ty dn
I~p bao cao bo phan. Theo do, bo phan la mot phdn co th~ xac dinh rieng biet cua Cong ty tham gia vao
viec cung dp cac san pham hoac dich vu lien quan (bO phan theo Iinh vue kinh doanh) hoac cung dp
san pharn hoac dich YI,l trong mot moi tnrong kinh t8 cu th~ (bo phan theo khu V1,ICdia ly), m6i bOph~n
nay chiu rui ro va thu duoc 19'iich kinh t8 khac voi cac bo phan khac.

Can cir vao thuc t8 hoat dong tai Cong ty, Chu tich HOi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c danh gia
rang cac linh V1,ICkinh doanh cling nhir cac moi tnrong kinh t8 cu th~ theo khu V1,ICdia ly khong co S1,1'
khac biet trong viec ganh chiu rui ro va 19'i ich kinh t8. Cong ty hoat dong trong mot bO phan kinh
doanh chinh la san xu~t kinh doanh thep va mot bo phan dia ly chinh la Viet Nam.

35. Quan Iy rui ro

a. Quan Iy riii ro v&n

Thong qua cong tac quan trj nguon von, Cong ty xem xet, quyet djnh duy tri s6 dir nguon v6n va no
phai tra thich hop trong nrng thai ky d~ vira dam bao hoat dong lien tuc vira t6i da hoa 19'iich cua cac
c6 dong.

b. Quan Iy riii ro tai chinh

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi tnrong (rui ro v~ lai suat, rui ro v~ tY gia, rui ro v~ gia), rui ro tin
dung va rui ro thanh khoan. "'>(

H

~TQuan Iy rui ro th] truong: HOC;ltdong kinh doanh cua Cong ty se chu y8u chiu rui ro khi co S1,1'bien
dong 100 v~ lili suat, tY gia va gia nguyen lieu, ..•.•....•
Quem ly rui ro vd Ziti sudt

Rui ro Illi su~t cua Cong ty phat sinh chu y8u tir cac khoan yay co lili su~t tha n6i dil ky k8t. D~ giam
thieu rui ro nay, C6ng ty dil iroc tinh anh huang cua chi phi lili yay d8n k8t qua kinh doanh nrng thai ky
cling nhu phan tich, dir bao d~ lira chon cac thai di~m tra no thich hop. CM tich Hoi d6ng quan tri va
Ban Tong Giam d6c cho r~ng rui ro v~ bien dong llli su~t ngoai du tinh cua Cong ty a mire thap,

Quem Zj rui ro vd tY gia

Do co cac giao dich mua hang, ban hang va yay no co g6c ngoai t~, Cong ty se chiu rui ro khi c6 bien
dong v~ tY gia. Rui ro nay diroc Cong ty quan Iy thong qua cac bien phap nhir: duy tri hop Iy co c~u
yay ngoai t~ va noi t~, t6i Uti hoa thai han thanh toan cac khoan no, 11,Iachon thai diem mua va thanh
toan cac khoan ngoai t~ phu hop, d1,Ibao tY gia ngoai t~ trong nrong lai, sir dung t6i tru nguon ti~n hien
co d~ can bang giira rui ro tY gia va rui ro thanh khoan.

Gia tri ghi s6 cua cac cong cu tai chinh co g6c ngoai t~ tai thai di~m cuci ky nhir sau:
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CONG TY CO PHAN THEP DANA - Y
Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh B~c, Q. Lien Chieu, TP. Bit N&ng

BAO CAO TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 3111212017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn h(1JJthanh va cdn duoc doc dong thai veriBaa cao tai chinh)

31112/2017 0110112017

Tai san tai chinh
+ Ti€n va cac khoan nrong duong tien USD

EUR
855,17

50,00
505.634,81

50,00
NQ'phai tra tai chinh
+ Phai tra ngiroi ban USD

HKD
EUR

20.718.239,84
1.102.274,00

327.403,22

18.268.893,72
1.102.274,00

1.545.960,9

Quem Ij rid ro vJ gia

Cong ty mua nguyen v~t lieu tir nha cung cfrp trong mroc va mroc ngoai dS phuc vu hoat dong san xuftt
kinh doanh, do do se chiu sir rui ro nr viec thay d6i gia cua nguyen v~t lieu d~u vao. DS giam thieu rui
ro nay, Cong ty da: kY hop d6ng mua hang voi cac nha cung cftp 160, uy tin, chu dong thee d5i thi
tnrong dS n~m b~t tinh hinh bien dong, tir d6 dira ra cac quyet sach dS kiem soat duoc anh huong boi
bi~n dong gia nguyen v~t Ii~u d~u vao ..

Qudn Ij rui ro tin dung

Rui ro tin dung xay ra khi mot khach hang hoac d6i tac khong dap irng duoc cac nghia vu trong hop
d6ng dfut d~n cac t6n thftt tai chinh cho Cong ty. Cong ty c6 cac rui ro tai chinh la mot s6 khoan no
phai thu. DS giarn thiSu rui ro nay, Cong ty xay dung chinh sach quan Iy cong no chat che, thuong
xuyen don d6c cong tac thu h6i no. D6i voi cac khach hang moi, Cong ty yeu du irng tnroc 70 - 100%
gia tri don hang moi xuftt hang. D6i voi cac khach hang cii, Cong ty yeu du thanh toan h~t cong no cf
moi diroc mua don hang maio Do d6, Chu tich Hoi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c cho rang rui
ro tin dung voi khach hang cua Cong ty 6 mire thap.

Quan Ij rui ro thanh khoan

DS quan ly rui ro thanh khoan, dap irng cac nhu du vS v6n, nghla vu tai chinh hien tai va trong nrong
lai, Cong ty thuong xuyen theo doi va duy tri du rrurc du phong tien, t6i iru h6a cac dong tiSn nhan r6i,
t~n dung duoc tin dung tir khach hang va d6i tac, chu dong kiem scat cac khoan no d~n han, s~p d~n
han trong SlJ nrong quan vci tai san d~n han va nguon thu c6 thS tao ra trong thai ky d6, ...

T6ng hop cac khoan no phai tra tai chinh cua Cong ty theo thai han thanh toan nhu sau:

3111212017 Khong qua 1 narn Tren 1 nam Tang

Phai tra ngiroi ban 634.845.228.387 8.533.610.211 643.378.838.598
Chi phi phai tra 505.537.108 505.537.108
Yay va no thue tai chinh 491.614.291.236 551.655.525.567 1.043.269.816.803
Phai tra khac 5.665.124.757 70.000.000.000 75.665.124.757

C{)ng 1.132.630.181.488 630.189.135.778 1.762.819.317.266
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CONG TY co pHAN THEP DANA - Y
Duong s6 liB, KCN Thanh Vinh, P. Hoa Khanh Bllc, Q. Lien Chieu, TP. mN£ng

BAO CAO TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BA.OCA.OTAl CHINH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay fa b(Jphdn h9]J thanh va cdn duac doc il6ng thai vai Bdo cao tai chinh)

0110112017 Khong qua 1 narn Tren 1 nam TAng

Phai tra ngiroi ban 555.035.156.913 68.767.673.500 623.802.830.413
Chi phi phai tra 721.720.653 721.720.653
Yay va no thue tai chinh 668.191.940.690 575.980.265.567 1.244.172.206.257
Phai tra khac 6.859.541.449 55.000.000.000 61.859.541.449

Cqng 1.230.808.359.705 699.747.939.067 1.930.556.298.772

Chu tich Hoi d6ng quan tri va Ban T6ng Giarn d6c cho r~ng rui ro thanh khoan cua Cong ty 6 mire cao
nhirng tin nrong r~ng Cong ty co th~ tao ra du nguon ti~n ciing nhir nhan duoc SI! h6 tro cua cac c6
dong IOn d~ dap irng cac nghia vu tai chinh khi d~n han.

T6ng hop cac tai san tai chinh hien co tai Cong ty duoc trinh bay tren co s6 tai san thuan nhir sau:

31112/2017 Khong qua 1 nam Tren 1 nam TAng

Ti~n va cac khoan nrong duong tien
Dfru nr narn giil"dSn ngay dao han
Phai thu khach hang
Phai thu khac

81.846.349.284
25.383.845.694
71.229.011.766

3.842.233.518

81.846.349.284
25.383.845.694
71.229.011.766

3.842.233.518

Cqng 182.301.440.262 182.301.440.262

0110112017 Kbong qua 1 nam Tren 1 nam TAng

Ti~n va cac khoan nrong dirong tien
Dfru nr nam giu dSn ngay dao han
Phai thu khach hang
Phai thu khac

48.876.625.310
15.563.000.000

130.918.401.793
5.794.829.657

48.876.625.310
15.563.000.000

130.918.401.793
5.794.829.657

,.
.)

)
'i

Cqng 201.152.856.760 201.152.856.760

36. ThOng tin v~ cac ben lien quan

a. Cac ben lien quan

M6i guan h~

Cong ty C6 phfut Dfru tir Thanh Loi
Cong ty C6 ph~n V~ tai PST Da N~ng
Cong ty C6 phan K~t du thep BMF
Cong ty CP Quang cao Sang tao Vi~t
Ong Huynh Van Tan
Ba Phan Thi Thao Strong
Ong H6 NghTa Tin
Ong Phan Xuan Thi~n

Cong ty d~u nr
Cong ty lien k~t
Chung Cong ty d~u nr
Chung Cong ty d~u nr
cso tich HDQT
Thanh vien HDQT
Thanh vien HDQT
Thanh vien HDQT
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BAO CAO TAl CHiNH
Cho niim tai ehinh kit thuc ngay 3 J / J 2/20 J 7

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn h9P thanh va cdn t/U(JCt/QC t/6ng thai WYi Bao cao tai chinh)

b. Cac giao djch trong y~u v6i cac ben lien quan phat sinh trong kY '
Ben lien quan Nam 2017 Nam 2016

Mua hang
C6ng ty C6 phan BAu nr Thanh Loi
C6ng ty C6 phan V~ tai PST Bit NAng
C6ng ty C6 phan K€t cfru thep BMF

198.964.185.630
14.897.159.699
41.540.886.888

Ban hang
C6ng ty C6 phan BAu tir Thanh Loi
Cong ty C6 ph&n K€t cfru thep BMF
Cong ty C6 phan Van tai PST Bit Nang

Yay va nQ'dai han
C6ng ty CP BAu nr Thanh Lgi
Ong Huynh Van Tan
Bit Phan Thi Thao Strong
Ong H6 Nghia Tin
Ong Phan Xuan Thien

Tra g8e vay va nQ'dai han
Ong Huynh Van Tan
Bit Phan Thi Thito Strong
Ong H6 Nghia Tin
Ong Phan Xuan Thien
Lal vay phat sinh
C6ng ty C6 phan BAu nr Thanh Loi

Lai ung trtnrc ti~n hang
C6ng ty C6 phan BAu tu Thanh Loi
C6 tire nh~n dUQ'e
Cong ty C6 phan V~n tai PST Bit NAng

MuQ'Dti~n
Ong Huynh Van Tan
Ong H6 Nghia Tin
Bit Phan Thi Thao Strong
Ong Phan Xuan Thien

Tra ti~n
Ong Huynh Van Tan
Ong H6 Nghia Tin
Bit Phan Thi Thao Strong
Ong Phan Xuan Thien

Thu liii do img trurrc ti~n hang
C6ng ty C6 phan BAu tir Thanh Loi
C6ng ty C6 phan K€t du thep BMF
Luong thtrong cua Hf)QT va Ban T6ng Ciam d8e
Thu lao HQi dang qua tr]

224.432.562.684
14.595.570

71.712.000.000
54.504.000.000

29.435.000.000
69.886.000.000

22.461.940.000

6.137.556.227

2.861.044.945

427.200.000

1.253.000.000
7.240.000.000

74.515.000

8.052.556.689

2.575.011.991

869.880.000
290.400.000

400.250.303.652
15.956.056.520
53.365.289.059

116.164.530.020
81.243.178.841

44.550.000

34.000.000.000
10.900.000.000
41.398.820.000
3.900.000.000

800.000.000

22.827.470.000
35.562.900.000
37.611.204.258
66.784.000.000

5.802.314.371

240.000.000

100.000.000
703.000.000

7.932.556.689
2.880.500.000

250.480.000
553.000.000

7.135.000.000
3.360.500.000

1.400.077.699
848.873.332
818.520.000
305.800.000
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BAO CAO TAl CHiNH
Cho ndm tai ehinh kit thuc ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Thuyet minh nay la b9 phdn h9P thanh va cdn iJU'(JCiJ(JCiJ6ng thai vai Bao cao tai chinh)

37. 8., ki~o phat sioh sau ngay k~t thuc nien d{)k~ toan

Ngay 01/3/2018, Uy ban nhan dan (UBND) Thanh ph6 Da N~ng co thong bao s6 20/TB-UBND vS y kien
k€t lu~ cua Chu tich va cac pho Chu tich UBND Thanh ph6 lien quan d€n kien nghi cua cac hi) dan thuoc
xa Hoa Lien, huyen Hoa Yang. D~ giai quyet cac kien nghi cua cac hi) dan vS viec di doi, giai toa tai khu
yVC nha may, trong khi cho y kien chi dao giai quy~t cua Lanh dao thanh pho, Cong ty diroc yeu du tam
dirng toan bQ hoat dQng san xuat tnrc ti~p (luyen, nau) gay 0 nhiem moi tnrong k~ tir ngay 28/02/2018.
Rieng cac hoat dQng van chuyen, b6c dO', xuat nhap hang hoa va cac hoat dQng hanh chinh khac cua Cong ty
vfuI cho phep hoat dQng binh thuong.

Ngay 23/03/2018 UBND Thanh ph6 dii co Quyet dinh s6 30/TB-UBND thong nh~t cho Cong ty heat dQng
san xu~t thep tro lai k~ tir ngay 26/03/20 18 d~ xu Iy nhirng t6n tai va giarn thieu cac thiet hai phat sinh khi
ngimg hoat dQng theo dung quy dinh phap luat. Trong thai gian nay Cong ty phai tuan thu nghiern cac bien
phap bao v~ moi tnrong; khong diroc thirc hien mo rong hoat dong san xuat, khong giao k~t hop d6ng mua
nguyen v~t lieu la ph~ lieu d~ san xuat thep. UBND Thanh ph6 d6ng thai giao cho cac S6 ban nganh, trong
thai gian khong qua 06 thang tham muu Uy ban phirong an dirng hoat dQng san xu~t thep cua Cong ty theo
dung quy dinh cua phap luat, bao cao Ban Thirong VI,l Thanh uy va trinh HQi d6ng nhan dan Thanh ph6
thong qua.

Ngoai ra, khong co SlJ ki~n quan trong nao khac phat sinh sau ngay k~t thuc nien dQ k~ toan yeu du phai
diSu chinh hoac cong b6 trong Bao cao tai chinh.

38. 86 Ii~u so sanh

La s6 lieu trong bao cao tai chinh cua nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2016 dll duoc kiern toan boi AAC

K~ toan trufrng Ngrroo I~p bi~u

rnI-----
Trio Mai Thj Be Li~u Trio Mai Thi Be Li~u
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